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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Definisi Oprasional 

Kawasan mangrove Kelurahan Batu Ampar merupakan salah satu kawasan 

mangrove yang termasuk dalam kawasan yang dilindungi oleh perda No.5 tahun 2006 

tentang RTRW Kota Balikpapan Periode 2005 – 2015. Kawasan mangrove Kelurahan Batu 

Ampar mengalami kerusakan hutan mangrove dan mengalami alih fungsi menjadi tambak 

seluas 3 Ha (Buku Hijau, 2012). Tujuan penelitian yaitu memberikan arahan untuk 

mengatasi permasalahan terkait kerusakan kawasan mangrove Batu Ampar. Oleh karena 

itu peneliti ingin mengetahui permasalahan yang mengakibatkan kerusakan kawasan 

mangrove, berdasarkan analisis akar masalah dan tujuan, yang diperoleh dari Participatory 

Rural Appraisal sesuai dengan pendekatan Bio-rights.  

Definisi oprasional dari kata kunci yang terdapat daam penelitian yaitu sebagai 

berikut: 

1. Konservasi 

Berdasarkan undang-undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-pulau Kecil pengertian konservasi adalah pelestarian dan pemanfaatan 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, 

ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan 

tetap memelihara kualitas nilai keanekaragamanya. 

2. Konservasi Mangrove 

Konservasi mangrove pada hakikatnya adalah segala usaha untuk menjaga kelestarian 

terkait pemanfaatan kawasan mangrove. 

3. Bio-rights 

Tujuan penelitian konservasi mangrove Kelurahan Batu Ampar diteliti berdasarkan 

aspek Bio-rights yaitu kondisi sosial, kondisi ekonomi, faktor eksterna berupa konflik 

pemanfaatan lahan, lingkungan politis, dan keterlibatan masyarakat. 

4. Participatory Conservation Planning (PCP) 

Participatory conservation planning atau PCP pada penelitian ini digunakan untuk 

menggali informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan terkait pengolahan 
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ekosistem mangrove. PCP pada penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggali 

informasi namun juga bertujuan untuk merumuskan penyebab keberadaan kerusakan 

ekosistem mangrove dan arahan konservasi ekosistem mangrove secara partisipatif.  

 

3.2 Definisi Oprasional Variabel 

Definisi oprasional merupakan spesifikasi kegiatan penelitian dalam mengukur atau 

memanipulasi suatu variabel (Idrus, 2009). Varabel merupakan suatu simbol sederhana 

atau konsep yang berisikan nilai tertentu atau variabel merupakan konsep yang memiliki 

bermacam-macam nilai (Sugiama, 2008). Pada Penelitian ini terdapat 5 variabel yaitu 

variabel yang tediri dari faktor kondisi sosial, faktor kondisi ekonomi, faktor eksternal, 

faktor lingkungan politis, dan faktor keterlibatan masyarakat. 

1. Faktor kondisi sosial adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan masyarakat dan 

lingkup sosial lainya yang ada pada wilayah studi. Pada penelitian ini digunakan lima 

faktor sosial yang akan dikaji, yaitu sebagai berikut: 

a. status penguasaan tanah adalah faktor yang mengkasi secara deskriptif kepemilikan 

lahan atau sumberdaya wilayah studi. 

b. Pendidikan adalah faktor yang mengkaji mengenai tingkat pendidikan masyaarakat 

wilayah studi. 

c. kesadaran adalah faktor yang mengkaji mengenai tingkat kesadaran masyarakat 

terkait kegiatan konservasi wilayah studi. 

d. Agama adalah faktor yang mengkaji mengenai pengaruh agama terhadap kegiatan 

konservasi wilayah studi. 

e. Suku faktor yang mengkaji mengenai pengaruh hetrogenitas suku terhadap kegiatan 

konservasi wilayah studi. 

2. Kondsi ekonomi adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi ekonomi pada wilayah 

studi. Pada penelitian ini faktor ekomomi dikaji berdasarkan mata pencaharian 

penduduk wilayah studi. 

3. Faktor eksternal mengkaji mengenai konflik yang berpotensi terhadap kegagalan 

kegiatan konservasi. 

4. Lingkungan politis pada penelitian ini diniai berdasarkan  

a. Kebijakan akan dikaji dengan meninjau kebijakan yang mengatur tentang kegitan 

konservasi manngrove dengan kondisi eksisting wilayah studi.  

b. Kelembagaan akan dikaji berdasarakan fungsi setiap lembaga yang berperan serta 

terhadap konservasi mangrove. 
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5. Keterlibatan masyarakat akan dikaji dengan berdasar keaktifan masyarakat saat 

kegiatan PCP. 

 

3.3 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif akan 

menggambarkan secara cermat dari suatu gejala atau masalah yang diteliti (Silalahi,2009). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk metode penelitian kualitatif. Metode 

kualiatif mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik 

sekelompok manusia, benda atau peristiwa yang melibatkan konseptualisasi dan 

menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi. Penelitian kualitatif dalam penelitian 

ini, didasakan pada kondisi fisik mangrove, dan partisipasi masyarakatt ditinjau dari faktor 

Bio-rights.  

 

3.4 Lokasi Penelitian 

Wilayah studi secara geografis terletak pada 116o50’0 – 116o54’ BT dan 1 o 11 – 

1o14’ LS. Berdasarkan profil Kelurahan Batu Ampar tahun 2012, Kelurahan Batu Ampar 

yang memiliki luas wilayah seluas 29,8 km2 merupakan salah satu dari 4 (empat) kelurahan 

yang ada di Kecamatan Balikpapan Utara dan merupakan kelurahan yang berbatasan 

langsung dengan Sungai Somber. Adapun batas administrasi Kelurahan Batu Ampar, yaitu 

(Gambar 3.1): 

 Sebelah Utara  : Kel. Karang Joang 

 Sebelah Timur  : Kel. Manggar 

 Sebelah Selatan : Kel. Gunung Samarinda dan Kel. Muara Rapak 

 Sebelah Barat   : Teluk Balikpapan dan Kel. Kariangau. 
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Gambar 3. 1 Peta Lokasi Penelitian 
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3.5 Diagram Alir Penelitian 

 Diagram alir penelitian merupakan alur metodologi yang digunakan dalam kegiatan 

penelitian yang dilakukan (Gambar 3.2). 
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Gambar 3. 2 Diagram Alir Penelitian 
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3.6 Metode Penentuan Partisipan PCP 

Partsipan optimal dalam kegiatan PCP adalah berjumlah 20-30 orang. Partisipan 

diharap dapat memberikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh penelitian. Partisipan 

pada penlitian ini berjumlah 20 partisipan Tabel 3.1. 

Tabel 3. 1 Partisipan PCP 

No. Partisipan Peserta (orang) 

1. Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan 2 

2. Badan Perencanaan Daerah Kota Balikpapan 1 

3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota 

Balikpapan 

2 

4. Kelompok Pengawas Pokmaswas Sonneratia 9 

5. Penduduk Setempat 6 

 Jumlah 20 

 

3.7 Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian merupakan unsur dari sekelompok objek yang diteliti yang 

dapat diukur dan diamati. Berdasarkan teori dan hasil studi terdahulu maka ditetapkan 

variabel yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian seperti dalam Tabel 3.2 

Tabel 3. 2 Variabel Penelitian 
Tujuan Variabel Data yang 

Dibutuhkan 

Sumber Data Alasan 

Mengidentifikasi 

karakteristik 

fisik ekosistem 

mangrove dan 

aspek Biorights 

di Kelurahan 

Batu Ampar, 

Kota Balikpapan. 

Aspek fisik fisik 

hutan mangrove 

(Ghasemi:2010 

dan Amjad 2007) 

· Batas wilayah 

studi 

· Ketinggian 

lahan 

· Kemiringan 

lereng 

· Kondisi 

geologi 

· Kondisi guna 

lahan 

· Jenis mangrove  

· Luasan 

mangrove 

· Lokasi sebaran 

mangrove 

· Kondisi 

ekosistem 

mangrove 

· Bapeda 

· DKP 

· BLH 

· Mendukung 

analisis 

deskriptif 

mengenai 

karakteristik 

fisik 

ekosistem 

mangrove  

Aspek kesesuaian 

pesisir untuk 

mangrove 

(Pedoman Umum 

Penyusunan 

RZWP3K) 

· Kelerengan 

pantai 

· Tekstur tanah 

· pH air 

· pH tanah 

· Salinitas 

· Bahan organik 

· Bapeda 

· DKP 

· BLH 

· Mendukung 

analisis 

evaluatif 

kesesuaian 

pesisir untuk 

mangrove 
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Tujuan Variabel Data yang 

Dibutuhkan 

Sumber Data Alasan 

Kondisi sosial 

(Kumar & Eijk : 

2009) 

· Status 

penguasaan 

tanah 

· Pendidikan 

· Kesadaran 

· Agama 

· Suku 

· Monografi 

Kelurahan 

· Wawancara 

· Observasi 

· Mendukung 

analisis 

deskriptif 

kondisi 

sosial 

Kondisi ekonomi 

(Kumar & Eijk : 

2009) 

· Mata 

pencaharian 

· Wawancara 

 

· Mendukung 

analisis 

deskriptif 

kondisi 

ekonomi 

Faktor eksternal 

(Kumar & Eijk : 

2009) 

· Konflik  · Wawancara · Mendukung 

analisis 

deskriptif 

faktor 

eksternal 

Faktor lingkungan 

politis 

(Kumar & Eijk : 

2009) 

· Kebijakan 

terkati 

· Kelembagaan  

· Bapeda 

· DKP 

· BLH 

· pokmaswaa 

· wawancara 

· Mendukung 

analisis  

evaluative 

kebijakan 

dan analisis 

deskriptif 

kelembagaan 

Keterlibatan 

masyarakat 

(Kumar & Eijk : 

2009) 

· Peran 

masyarakat 

· Wawancara 

· Observasi 

· Mendukung 

analisis 

deskriptif 

keterlibatan 

masyarakat 

Mengetahui 

permasalahan 

terkait 

konservasi 

mangrove di 

Kelurahan Batu 

Ampar. 

· Karakter Fisik 

· Aspek 

Bioright 

· Peta 

kesesuaian 

pesisir untuk 

mangrove 

· Titik 

kerusakan 

· Kondisi sosial 

· Kondisi 

ekonomi 

· Faktor 

eksternal 

· Lingkungan 

politis 

· Keterlibatan 

masyarakat. 

· Participatory 

Conservation 

Planning (PCP) 

· Analisis 

evaluatif  

akar masalah 

· Analisis 

development 

akar tujuan  

Menentukan 

arahan 

konservasi 

mangrove di 

Kelurahan Batu 

Ampar dengan 

pendekatan Bio-

right 

· Kesesuaian 

pesisi 

· Titik 

kerusakan 

· Parameter 

penentuan 

titik pantau 

(Pusat 

Penelitian  

Oceanografy 

LIPI) 

Hasil analisis 

karakteristik 

fisik ekosistem 

mangrove 

Analisis deskriptif-

evaluatif 

Penentuan 

Arahan 

lokasi titik 

pantau 
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Tujuan Variabel Data yang 

Dibutuhkan 

Sumber Data Alasan 

Permasalahan 

terkait konservasi 

mangrove 

Hasil analisis 

karakteristik 

aspek Bio-

right 

Analisis 

development  

(analisis 

stakeholder) 

Penentuan 

arahan 

rencana 

tindak 

stakeholder 

· Hasil analisis 

kondisi fisik 

Hasil analisis 

kebijakan Analisis evaluatif 

-development 

Penentuan 

arahan 

insentif dan 

disinsentif 

kawasan 

mangrove 

 

3.8 Metode Pengumpulan Data 

 Data merupakan sesuatu yang berupa fakta dan sudah tercatat dalam suatu 

penelitian guna menghasilkan informasi apabila telah diolah dan diinterpretasikan. 

Menurut Sugiyono (2009) Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Dilihat dari sumbernya data terdiri dari data primer dan data sekunder (Tabel 3.3).  

Tabel 3. 3 Metode Pengumpulan Data 
No. Teknik Data Sumber Data Manfaat 

1. Survey Primer 

Observasi  

Lapangan 
· Jenis mangrove  

· Luasan mangrove 

· Lokasi sebaran mangrove 

· Kondisi ekosistem 

mangrove 

· Hasil observasi 

lapangan 

· Data hasil 

survey instansi  

Sebagai masukan 

dalam analisis 

deskriptif wilayah 

studi mengenai 

karekteristik 

ekosistem mangrove. 

Wawancara  · 5 faktor Bio-rights · Hasil kuisioner  Untuk menjadi 

masukan analisis 

karakteristik aspek 

Bio-rights  

Participaory 

Research 

Appraisal 

(PRA)/(PCP) 

 

· Kondisi fisik ekosistem 

mangrove 

· 5 faktor Bio-rights 

· Hasil PCP Mengetahui akar 

masalah dan akar 

tujuan. 

2. Survey Sekunder 

Studi 

Literatur 
· Teori kesesuaian pesisir 

untuk mangrove 

· Teori konservasi dengan 

pendekatan Bio-rights 

· Teori PRA dan PCP 

· Parameter penentuan titik 

pantau (Pusat Penelitian 

Oceanografy LIPI) 

· Pedoman Umum 

Penyusunan 

RZWP3K 

· Pedoman 

penentuan 

kerusakan 

mangrove 

(KEPMEN LH 

No.201 tahun 

2004) 

· 6 Faktor Bio-

rights 

Sebagai acuan dalam 

penentuan variabel 

yang digunakan 

dalam penelitian. 
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No. Teknik Data Sumber Data Manfaat 

(Kumar & Eijk, 

2009) 

· PRA 

(Adimihardja, 

2003) 

 

Survei 

Instansi 
· Kebijakan konservasi 

mangrove 

· Gambaran umum kondisi 

fisik wilayah studi 

· Buku Hijau Kota 

Balikpapan 

· RZWP3K Kota 

Balikpapan 

· RTRW Kota 

Ballikpapan 

2012-2032 

· Kebijakan terkait 

pengelolaan 

ekosistem 

mangrove 

· Profil dan 

monografi 

Kelurahan Batu 

Ampar 

Sebagai masukan 

untuk tinjauan 

kebijakan di 

Kelurahan Batu 

Ampar terkait 

konservasi mangrove 

untuk menentukan 

arahan 

 

Sebagai masukan 

untuk analisis 

deskiptif karakteristik 

fisik ekosistem 

mangrove 

3.8.1 Survey primer 

 Survey primer merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan survey 

lapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan pada penelitian. Pada penelitian ini 

survey primer dilakukan dengan tiga cara: 

1. Observasi atau Pengamatan 

Observasi merupakan pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung di 

lapangan yang dilakukan terhadap obyek penelitian. Dalam penelitian ini, observasi 

dilakukan terhadap kondisi eksisting fisik di wilayah penelitian, yaitu kondisi fisik 

lingkungan mangrove serta kondisi wilayah eksisting. 

2. Wawancara 

Teknik wawancara pada penelitian ini adalah wawancara terstrukur dan dilakukan 

untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara ini 

merupakan pelengkap data yang diperoleh dari survey sekunder yang ditujukan kepada 

masyarakat untuk mengatahui karakteristik masyarakat kelurahan Batu Ampar terhadap 

pengelolaan mangrove dan 5 faktor pendekatan Bio-rights. Pertanyaan difungsikan 

sebagai alat stimulus kepada informan untuk memberikan data lebih dalam dengan 

dasar pertanyaan yang menggunakan model pertanyaan 5W+1H. 

3. Participatory Conservation Planning 

Participatory conservation planning atau PCP pada penelitian ini digunakan untuk 

menggali informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan terkait pengolahan 

ekosistem mangrove. PCP pada penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggali 
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informasi namun juga bertujuan untuk merumuskan penyebab keberadaan kerusakan 

ekosistem mangrove dan arahan konservasi ekosistem mangrove partisipatif.  

Menerangkan Maksud dan Tujuan dari 

Kegiatan PCP

Identifikasi Kondisi Ekosistem Mangrove 

pada Saat Ini, Perubahan Kondisi 

Ekosistem Mangrove Serta Harapan 

Kondisi Ekosistem Mangrove di Masa 

Mendatang

Identifikasi Masalah dan Sumber Masalah

Identifikasi Pihak-pihak yang Terkait dan 

Motivasi dari Pihak-pihak Tersebut

Menenentukan Rekomendasi Konservasi

 
Gambar 3. 3 Skema Kegiatan pada Participatory Conservation Planning 

Sumber : CTRC, 2004 

Kegiatan PCP memerlukan peralatan seperti kertas karton, alat tulis, serta kamera sebagai 

alat dokumentasi. 

3.8.2 Survey sekunder 

 Survey sekunder merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk 

memperoleh data dari studi literatur maupun dari dokumen-dokumen perencanaan pada 

instansi pemerintahan yang terkait dengan materi penelitian.  

1. Studi Literatur/Kajian Pustaka 

Studi literatur atau pustaka dilakukan dengan mencar materi yang sesuai dengan 

pembahasan ataupun tujuan penelitian. Materi tersebut diperoleh melalui laporan 

penelitian ataupun pustaka terkait dengan tujuan penelitian. 

2. Survei Instansi 

Perolehan data sekunder terkait kondisi wilayah studi dilakukan dengan metode survey 

instansi yakni mencari data berupa dokumen yang dapat mendukung pembahasan 

penelitian. Adapun instansi yang berkaitan dengan penalitian ini adalah: Bapeda Kota 

Balikpapan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan, Kantor 

kecamatan/kelurahan, BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup dan POKMASWAS 
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3.9 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah 

metode analisis deskriptif, evaluatif, dan development 

3.9.1 Metode analisis deskriptif 

 Metode analisis deskriptif bertujuan untuk memperlajari dan menganalisa 

karakteristik fisik, sosial, ekonomi, dan kebijakan terkait wilayah studi. Analisis 

karakteristik fisik dilakukan dengan memadukan analisis evaluatif terhadap kondisi fisik 

wilayah studi. Analisis ini menjawab rumusan masalah pertama. 

1. Karakteristik Wilayah Studi 

Identifikasi karakteristik wilayah studi merupakan bentuk deskripsi dari data-data yang 

diperoleh melalui observasi dan kajian literature. 

2. Karakteristik Aspek Bio-right 

Data yang digunakan dalam analisis ini berasal dari data sekunder, dan hasil PCP. 

Variabel karakteristik masyarakat menggunakan variabel pendekatan Bio-rights. 

Sehingga akan diketahui masalah yang terdapat di wilayah studi.  

3. Karakteristik Hutan Mangrove 

Analisis ini menjelaskan mengenai variabel kesesuaian pesisir untuk mangrove seperti, 

kelerengan, tekstur tanah, pH air, ph tanah, salinitas, bahan organik. Dan karakteristik 

fisik mangove lainya seperti jenis mangrove, luasan mangrove, lokasi sebaran 

mangrove. Data yang digunakan dalam analisis ini berasal dari data sekunder, 

menginterpretasikanya menjadi peta mengenai kondisi fisik ekosistem mangrove yang 

ada di Kelurahan Batu Ampar.  

3.9.2 Metode analisis evaluatif 

 Metode analisis evaluatif merupakan suatu teknik analisis yang digunakan untuk 

mengevaluasi kondisi yang ada di lapangan dengan data-data yang telah diperoleh 

1. Analisis Kesesuaian Lahan Pesisir Untuk Mangrove 

Analisis ini berfungsi untuk mengetahui kesesuaian suatu lahan untuk area tumbuh 

ekosistem mangrove. Berikut merupakan metode overlay untuk menentukan kriteria 

kesesuaian lahan pesisir untuk mangrove. 
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Gambar 3. 4 Proses Overlay Peta Kesesuaian Pesisir Untuk Mangrove 

Sumber: Direktorat Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau Pulau Kecil 

Hasil dari analisis kesesuaian lahan pesisir untuk mangrove adalah terlihat areal yang 

cocok untuk ditanami mangrove. 

2. Analisis Akar Masalah 

Analisis akar masalah digunakan untuk melihat akar dari suatu masalah. Analisa akar 

masalah merupakan salah satu teknik analisis yang sering dipakai dengan masyarakat 

dikarenakan sangat visual dan dapat melibatkan banyak orang dalam waktu yang sama. 

Pada penelitian ini, teknik analisa akar masalah akan dilakukan pada kegiatan PCP. 

Pada analisa akar masalah, masyarakat diminta untuk menganalisis dan menyebutkan 

hal apa saja yang mempengaruhi kerusakan ekosistem mangrove aspek fisik, sosial, 

ekonomi maupun kebijakan. Hasil akhir dari analisis ini adalah faktor-faktor dasar atau 

akar dari masalah lahan kritis pada wilayah studi. 

3.9.3 Analisis development 

 Metode analisis development digunakan untuk menentukan arahan konservasi 

mangrove di Kelurahan Batu Ampar. Analisis development menggunakan input analisis 

karakteristik fisik, sosial, dan ekonomi, analisis kesesuaian lahan pesisir untuk mangrove 

dan analisis akar masalah. Analisis developmen pada penelitian ini dilakukan melalui 

analisis akar tujuan yang dilakukan pada kegiatan PCP. 

1. Analisis Akar Tujuan  

Analisis akar tujuan merupakan analisis lanjutan dari analisis akar masalah, yang 

digunakan untuk merumuskan tujuan dari setiap penyelesaian masalah yang ada di 

Kelurahan Batu Ampar. Analisa akar tujuan merupakan salah satu teknik analisis yang 

sering dipakai dengan masyarakat dikarenakan sangat visual dan dapat melibatkan 

banyak orang dalam waktu yang sama. 

2. Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholders Analysis) 

Analisis pemangku kepentingan adalah suatu proses sistematis mengumpulkan dan 

menganalisis informasi kualitatif untuk menentukan kepentingan siapa yang harus 
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diperhitungkan ketika mengembangkan dan atau menerapkan kebijakan/program 

(Schmeer, 2001). Skema tahap analisis pemangku kepentingan pada Gambar 3.5. 

 

Perencanaan Proses

Memilih dan Mendefinisikan 

Kebijakan

Mengidentifikasi 

stakeholder Kunci

Persiapan Alat

Mengumpulkan Informasi

Pengisian Tabel

Anaisis 

Hasil

 

Gambar 3. 5 Skema Tahap Analisis Pemangku Kepentingan 

Sumber: Stakeholders Analysis Guidelines 

Stakeholders dapat diartikan sebagai individu, kelompok atau lembaga yang 

kepentingannya dipengaruhi oleh isu atau pihak yang tindakannya secara kuat 

mempengaruhi isu. Stakeholders dibagi menjadi tiga kelompok  berdasarkan besar 

kecilnya pengaruh atau kepentingan terhadap suatu kebijakan yaitu:  

a. Stakeholders utama, mempunyai pengaruh yang lemah terhadap lahirnya suatu 

kebijakan/keputusan tetapi kesejahteraan mereka sangat penting dipertimbangkan bagi 

pengambil kebijakan/keputusan. Dalam hal ini adalah masyarakat yang berada di 

sekitar areal yang akan dikembangkan serta pihak lain yang memanfaatkan wilayah 

tersebut.  

b. Stakeholders sekunder (tingkat kedua), yaitu mereka yang mempengaruhi 

keputusan/kebijakan pada saat kebijakan dibuat (pembuat kebijakan) dan pihak yang 

terkait dengan implementasi kebijakan tersebut. Pada konservasi mengrove dengan 

pendekatan Bio-rights ini, yang menjadi Stakeholders sekunder adalah pihak 

pemerintah daerah atau pihak swasta.  

c. Stakeholders eksternal, adalah individu atau grup yang dapat menggunakan 

pengaruhnya misalnya dengan melakukan lobi kepada pembuat keputusan.  Yang 

digolongkan pada Stakeholders eksternal adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

dan pemerhati lingkungan (Brown et al., 2001 dalam Dharmayanti, 2006).  
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Langkah-langkah dalam melakukan analisis Stakeholders yaitu :  

a. Membuat tabel Stakeholders (Tabel 3.4)   

1) Membuat daftar semua Stakeholders yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi 

oleh program.  

2) Menuliskan kepentingan Stakeholders (yang tertutup maupun terbuka) dalam  

kaitannya dengan program dan tujuannya. Kepentingan Stakeholders mengacu pada 

motif dan perhatian mereka pada kebijakan atau program.   

3) Menuliskan kepentingan utama Stakeholders minimal dua.  

4) Menuliskan sikap Stakeholders terhadap kebijakan atau program. Sikap  mengacu 

pada reaksi utama dari berbagai Stakeholders dalam memutuskan  pandangan 

terhadap kebijakan.  

5) Menilai sikap dari Stakeholders terhadap kebijakan sebagai berikut : 

3 = Sangat mendukung/menyetujui 

2 = Cukup mendukung/menyetujui 

1 = Netral 

-2 = Cukup menentang/menolak 

-3 = Sangat menentang/menolak 

Membuat penilaian awal tentang tingkat kekuatan dan pengaruh dari masing-

masing Stakeholders. Kekuatan Stakeholders mengacu pada kuantitas sumberdaya yang 

dimiliki Stakeholders yaitu sumberdaya manusia (SDM), finansial dan politik.  

Tabel 3. 4 Tabel Stakeholders 

Stakeholders Kepentingan Sikap 

Kriteria Evaluasi Keputusan 

Kekuatan 
Pengaruh Total Keterlibatan 

Tingkat 

Keterlibatan 
SDM Finansial Politik 

          

Sumber: Abdrabo dan Hassaan (2007) 

6) Menentukan nilai tingkat kekuatan Stakeholders dengan kriteria SDM, finansial 

dan politik di mana:  

5 = sangat kuat, 4 = kuat, 3 = rata-rata, 2 = lemah, 1 =  sangat lemah. 

7) Menentukan tingkat pengaruh yaitu jumlah dari tingkat kekuatan (SDM + finansial 

+ politik) dari masing-masing Stakeholders.  

8) Menentukan nilai total yaitu perkalian antara sikap dengan pengaruh untuk setiap 

Stakeholders.  
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9) Memutuskan kebutuhan keterlibatan Stakeholders dalam kebijakan atau program, 

di mana jika total < 10 maka Stakeholders dapat diabaikan, dan jika total > 10 maka 

Stakeholders harus dilibatkan dalam kebijakan atau program.  

10) Menentukan tingkat keterlibatan Stakeholders. Untuk analisis ini, Stakeholders 

dibagi dalam tiga grup yaitu :  

a) Grup 1 dengan total = 10 – 20 maka Stakeholders akan menjadi pihak penerima 

informasi. 

b) Grup 2 dengan total = 20 – 30 maka Stakeholders akan menjadi pihak pemberi 

pertimbangan.  

c) Grup 3 dengan total > 30 maka Stakeholders merupakan pihak pengambil 

keputusan kebijakan. 

3. Identifikasi partisipasi Stakeholders yang tepat (lihat Gambar 3.6).  

a. Membuat ringkasan matriks partisipasi untuk mengklarifikasi peranan yang harus 

dilaksanakan oleh semua Stakeholders pada berbagai tahapan siklus program.  

b. Membahas bersama Stakeholders mengenai peranan yang harus mereka lakukan, 

sehingga diketahui posisinya bila ditempatkan dalam matriks. 

 

Gambar 3. 6 Contoh Matriks Pengaruh (Power) dan Kepentingan (Interest) 
Sumber: Stakeholders. Theory and Practice (2006) 

Berdasarkan pengaruh (power) dan kepentingan (interest) yang dimiliki oleh setiap 

Stakeholders maka Stakeholders dapat dikategorikan menjadi empat jenis yaitu (Reed et al., 

2009; Thompson, 2011; Gardner et al., 1986) : 
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a. Subyek (Subjects) 

Stakeholder dengan tingkat kepentingan (interest) yang tinggi tetapi memiliki pengaruh 

(power) yang rendah diklasifikasikan sebagai Subyek (Subjects). Stakeholders ini 

memiliki kapasitas yang rendah dalam pencapaian tujuan, akan tetapi dapat menjadi 

berpengaruh dengan membentuk aliansi dengan Stakeholders lainnya.  

b. Pemain Kunci (Key Players) 

Stakeholders dengan tingkat kepentingan (interest) dan pengaruh (power) yang tinggi 

diklasifikasikan sebagai Pemain Kunci (Key Players). Stakeholders ini harus lebih aktif 

dilibatkan secara penuh termasuk dalam mengevaluasi strategi baru. 

c. Pengikut Lain (Crowd) 

Stakeholders dengan tingkat kepentingan (interest) dan pengaruh (power) yang rendah 

diklasifikasikan sebagai Pengikut Lain (Crowd). 

d. Pendukung (Contest Setters) 

Stakeholders dengan tingkat kepentingan (interest) yang rendah tetapi memiliki 

pengaruh (power) yang tinggi diklasifikasikan sebagai Pendukung (Contest setters). 

Stakeholders ini dapat mendatangkan resiko sehingga keberadaannya perlu dipantau 

dan dikelola dengan baik. Stakeholders ini dapat berubah menjadi key palyers karena 

suatu peristiwa. Hubungan baik dengan stakeholder ini terus dibina. Untuk itu segala 

informasi yang dibutuhkan harus tetap diberikan sehingga mereka dapat terus berperan 

aktif dalam pencapaian tujuan. 

Analisis Stakeholders dilakukan dengan cara mengolah data dan informasi yang 

berhubungan dengan Stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan konservasi mangrove 

dengan pendekatan Bio-rights. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan konservasi 

mangrove di Kelurahan Batu Ampar yaitu masyarakat sekitar Kelurahan Batu Ampar, 

Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Balikpapan, Badan lingkungan Hidup (BLH) 

Kota Balikpapan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan kelompok masyarakat pengawas atau 

POKMASWAS.  

Pada analisis stakeholders dibatasi untuk mengkaji tingkat kepentingan dan 

pengaruh Stakeholders karena Stakeholders tersebut memiliki kepentingan yang nyata 

terhadap konservasi mangrove.  
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3.10 Kerangka Analisis 

 
Tujuan

Mengidentifikasi karakteristik 

fisik ekosistem mangrove dan 

aspek Bio-rights  di Kelurahan 

Batu Ampar, Kota Balikpapan.

Input

Fisik Hutan Mangrove

Batas wilaya studi

Ketinggian lahan

Kemiringan lereng

Kondisi geologi

Kondisi guna lahan

Jenis mangrove 

Luasan mangrove

Lokasi sebaran mangrove

Kondisi ekosistem mangrove

Kesesuaian Pesisir

Kelerengan pantai

Tekstur tanah

pH air

pH tanah

Salinitas

Bahan organik

Kondisi Sosial

Status penguasaan tanah

Pendidikan

Kesadaran

Agama

Suku

Kondisi Ekonomi

Mata Pencaharian

Faktor Eksternal

Konflik

Lingkungan Politis

Kebijakan

Kelembagaan

Keterlibatan Masyarakat

Peran Masyarakat

 
Analisis Data

Analisis deskriptif 

karakteristik fisik ekosistem 

mangrove

Analisis evaluatif kesesuaian 

pesisir untuk mangrove

Analisis deskriptif kondisi 

sosial

Analisis deskriptif kondisi 

Ekonomi

Analisis deskriptif Faktror 

Eksternal

Analisis Evaluatif Kebijakan

Analisis deskriptif 

Kelembagaan

Analisis deskriptif keterlibatan 

masyarakat

 
Output

Karakteristik fisik ekosistem 

mangrove Kelurahan Batu 

Ampar, Kota Balikpapan

Karakteristik aspek Bio-rights 

Kelurahan Batu Ampar, Kota 

Balikpapan

Mengetahui permasalahan 

terkait konservasi mangrove di 

Kelurahan Batu Ampar.

Participatory Conservation 

Planning (PCP)

Masalah terkait konservasi 

mangrove di Kelurahan Batu 

Ampar.

Analisis evaluatif  akar 

masalah 

Menentukan arahan 

konservasi mangrove di 

Kelurahan Batu Ampar 

dengan pendekatan Bio-right

Analisis development Akar 

tujuan dan analisis stakeholder

arahan konservasi mangrove 

di Kelurahan Batu Ampar 

dengan pendekatan Bio-right

Analisis deskriptif-evaluatif

Analisis evaluatif -

development

 

Gambar 3. 7 Kerangka Analisis
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3.7 Desain Survey 

Tabel 3. 5 Desain Survey 

Tujuan Variabel Data yang dibutuhkan Metode Pengambilan Data Metode Analisis 
Output yang 

Dihasilkan 

Mengidentifikasi 

karakteristik fisik 

ekosistem mangrove 

dan aspek Bio-rights  

di Kelurahan Batu 

Ampar, Kota 

Balikpapan. 

Aspek fisik 

hutan mangrove 
· Batas wilayah studi 

· Ketinggian lahan 

· Kemiringan lereng 

· Kondisi geologi 

· Kondisi guna lahan 

· Jenis mangrove  

· Luasan mangrove 

· Lokasi sebaran mangrove 

· Kondisi ekosistem 

mangrove 

Survey Sekunder 

· Bapeda 

· DKP 

· BLH 

· Analisis deskriptif 

karakteristik fisik 

ekosistem mangrove 

· Karakteristik 

fisik ekosistem 

mangrove 

Kelurahan 

Batu Ampar, 

Kota 

Balikpapan. 

· Karakteristik 

aspek Bio-

rights 

Kelurahan 

Batu Ampar, 

Kota 

Balikpapan. 

Aspek 

kesesuaian 

pesisir untuk 

mangrove 

 

· Kelerengan pantai 

· Tekstur tanah 

· pH air 

· pH tanah 

· Salinitas 

· Bahan organik 

Survey Sekunder 

· Bapeda 

· DKP 

· BLH 

· Analisis evaluatif 

kesesuaian pesisir 

untuk mangrove 

Kondisi sosial 

 
· Status penguasaan tanah 

· Pendidikan 

· Kesadaran 

· Agama 

· Suku 

Survey sekunder 

· Kantor kelurahan Batu Ampar 

· BLH 

Survey primer 

· Wawancara 

· Observasi 

· Analisis deskriptif 

kondisi sosial 

Kondisi ekonomi · Mata pencaharian Survey primer 

· Wawancara 

· Analisis deskriptif 

kondisi ekonomi 

Faktor eksternal · Konflik  Survey primer 

· Wawancara 

· Analisis deskriptif 

faktor eksternal 

Lingkungan 

politis 
· Kebijakan Terkait 

(RTRW, DKP, kebijakan 

terkait pengelolaan 

ekosistem mangrove) 

Survey Sekunder 

· Bapeda 

· DKP 

· BLH 

· Analisis evaluatif 

kebijakan 

· Kelembagaan · Bapeda, POKMASWAS, DKP, 

BLH 

· Wawancara 

· Analisis deskriptif 

kelembagaan 

4
4
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Tujuan Variabel Data yang dibutuhkan Metode Pengambilan Data Metode Analisis 
Output yang 

Dihasilkan 

Keterlibatan 

masyarakat 
· Peran masyarakat Survey primer 

· Wawancara 

· Observasi 

· Analisis deskriptif 

keterlibatan 

masyarakat 

Mengetahui 

permasalahan terkait 

konservasi 

mangrove di 

Kelurahan Batu 

Ampar. 

· Karakter 

Fisik 

· Peta kesesuaian pesisir 

untuk mangrove 

· Titik kerusakan 

· Participatory Conservation Planning 

(PCP) 

· Analisis evaluatif  akar 

masalah  

Masalah 

terkait 

konservasi 

mangrove di 

Kelurahan 

Batu Ampar. 

· Aspek Bio-

rights 

· Kondisi sosial 

· Kondisi ekonomi 

· Faktor eksternal 

· Lingkungan politis 

· Keterlibatan masyarakat 

Menentukan arahan 

konservasi 

mangrove di 

Kelurahan Batu 

Ampar dengan 

pendekatan Bio-

right 

 

· Permasalahan terkait 

konservasi mangrove 

· Kesesuaian pesisi 

· Titik kerusakan 

· Parameter penentuan 

titik pantau (Pusat 

Penelitian Oceanografy 

LIPI) 

· Hasil analisis karakteristik aspek Bio-

right 

· Hasil analisis karakteristik fisik 

ekosistem mangrove 

· Hasil analisis kebijakan 

· Analisis development  

akar tujuan dan analisis 

stakeholder) 

· Analisis deskriptif-

evaluatif 

· Analisis evaluatif -

development 

Arahan 

konservasi 

mangrove di 

Kelurahan 

Batu Ampar 

dengan 

pendekatan 

Bio-right 
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