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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki salah satu wilayah hutan mangrove luas di dunia sektar 3 

juta hektar, hutan mangrove tumbuh disepanjang 95.000 kilometer pesisir 

indonesia dan jumlah ini mewakili 23% dari keseluruhan ekosistem mangrove di 

dunia.
1
 Dan dari data tahun 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

mencatat saat ini luas ekosistem hutan bakau di Indonesia mencapai sekitar 3,5 

juta hektar.
2
 Hutan mangrove sering ditemukan pada kawasan muara dengan

struktur tanah rawa di sepanjang garis pantai yang memisahkan darat dan lautan. 

Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi 

berbagai jenis masalah lingkungan terutama untuk mengatasi kerusakan 

lingkungan dan kerusakan ini tidak hanya berdampak pada hewan tapi juga untuk 

manusia. 

 Kondisi saat ini memperhatikan mangrove tengah menghadapi berbagai 

tantangan sehingga seringkali mengorbankan keberadaan mangrove. Menteri 

Lingkungan Hidup (LHK) menyebutkan bahwa 52% kondisi mangrove di indonesia 

saat ini kurang baik.
3
 Perindungan hutan mangrove merupakan hal yang penting

dialakukan mengingat mangrove memiliki manfaat yang luas ditinjau dari aspek fisik, 

kimia, biologi, dan sosial ekonomi.
4
 Masalah lain yaitu pemahaman masyarakat
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tentang mangrove yang masih rendah dan tumpang tindih dengan kebijakan 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

 Kebijakan pemerintah pusat sangat tegas dalam upaya pengelolaan hutan 

mangrove. Hal tesebut sesuai dengan PERPRES No 73 pasal 1 tahun 2012 tentang 

strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove yang berbunyi strategi nasional 

pengelolaan ekosistem mangrove yang selanjutnya disingkat SNPEM adalah 

upaya dalam bentuk kebijakan dan program untuk mewujudkan pengelolaan 

ekosistem mangrove lestari dan masyarakat sejahtera berkelanjutan berdasarkan 

sumber daya yang tersedia sebagai bagian integral dari sistem perencanaan 

pembangunan nasional.
5
 Hutan mangove sangat erat hubungannya dengan 

peraturan langsung dari presiden, karena mengingat pentingnya hutan mangrove 

bukan hanya tertuju pada pemerintah pusat akan tetapi aturan hutan mangrove 

tersebut juga ditujukan kepada Pemerintah daerah untuk memperhatikan hutan 

mangrove.  

Pemanfaatan mangrove terbukti bahwa sangat berpengaruh bagi kehidupan 

pesisir, salah satunya mengstabikan hembusan ombak dari lautan yang akan 

berdampak pada daratan. Sebagian masyarakat nelayan menggantungkan 

hidupnya dari hasil laut padahal ada satu potensi disekitar mereka yang bisa 

dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan mereka dalam ha pangan, potensi 

tersebut adalah hutan mangrove. Ekosistem mangrove mempunyai manfaat yang 

sangat besar dalam menunjang kehidupan masyarakat pesisir dan menjadi tugas 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan pihak yang terkait. 

Sehingga sesuai dengan undang-undang tentang hutan mangrove salah satunya 

UU No 32 pasal 49 ayat 1 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
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Lingkungan Hidup, yang berbunyi menteri mewajibkan audit atau pemeriksaan 

kepada lingkungan hidup.
6
 

 Pengawasan terhadap ekosistem mangrove dianggap sangat penting karena 

selama ini belum tersedia petunjuk teknis yang secara menyeluruh mengatur 

tentang cara pengawasan ekosistem mangrove, luas keseluruhan, dan luas yang 

dimanfaatkan. Akibat lemahnya pengawasan pemerintah kondisi perairan menjadi 

terancam, terutama hutan mangrove dan terumbu karang yang terancam punah.
7
 

Tidak bisa dipungkiri bahwa hutan mangrove membutuhkan pengawasan 

langsung dari pihak pemerintah untuk tetap menjaga kuaitas sumberdaya dari 

hutan mangrove itu sendiri. 

 Pengelolaan dan pelestarian hutan mangrove yang harus diperhatikan 

adalah dengan menjadikan masyarakat sebagai komponen utama dalam 

pengelolaan dan pelestarian hutan mangrove. Guna menjamin fungsi ekosistem 

berjalan dengan baik bagi lingkungan secara keseluruhan di wilayah pesisir hutan 

mangrove dimasukan saran bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan peran 

serta masyarakat dalam melestarikan hutan mangrove.
8
 Oleh karena itu, persepsi 

atau sudut pandang masyarkat mengenai keberadaan hutan mangrove perlu 

diarahkan kepada cara pandang betapa pentingya sumberdaya hutan mangrove 

tersebut. 

Wilayah pesisir khususnya pada pinggiran pantai yang dibatasi oleh hutan 

mangrove, dimana hutan mangrove ini harus diperhatikan dengan maksimal 
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khususnya pada pihak atau instansi yang terkait. Sesuai Undang-Undang Republik 

Indonesia No 27 pasal 37 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil, yang berbunyi pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan 

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dilakukan secara koordinasi oleh 

instansi terkait dengan kewenangannya.
9
 Dari undang-undang pengelolaan wilayah 

pesisir ini sangat ditekankan dalam perencanaan untuk kedepannya dan diikuti 

pelaksanaanya yang tepat sasaran. 

Hutan mangrove yang ada di Jawa Timur umumnya menempati daerah 

muara sungai dan permasalahan yang ada adalah kerusakan ekosistem mangrove 

di pantai utara Jawa Timur yang mangakibatkan menurunnya kualitas lingkungan 

di daearah psesisir. Hutan mangrove di pesisir Jawa Timur memiliki luas 

34.491,626 hektare, dan mengalami ancaman seluas 128 ribu hektare rusak 

sedang, sedangkan hanya 12 ribu hektare dalam kondisi baik.
10

 Maka solusi 

pertama yang harus ditangani dari keadaan hutan mangrove Jawa Timur ini adalah 

penanaman kembali bibit mangrove yang dimungkinkan tumbuh di lokasi 

tersebut. 

Pentingnya pihak penanggung jawab juga perlu dibuat satu struktur 

organisasi yang sesuai dengan bentuknya. Bagi organisasi apapun apakah itu 

swasta maupun pemerintahan, sumber daya manusia merupakan faktor 

keberhasilan organisasi.
11

 Hal ini dilakukan unuk memaksimalkan sumber daya 

alam dengan bantuan sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap 

lingkungan.  
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Hutan mangrove hutan yang letaknya berada diantara daratan dan laut, serta 

dipengaruhi oleh pasang surut. Taman Nasional Baluran Jawa Timur, terletak 

hutan mangrove adalah melingkari taman tersebut, dan pada daerah-daerah 

tertentu tampat jelas pada peta dengan skala 1 : 25,000. Penyebaran hutan 

mangrove tersebut dari arah selatan ke utara meliputi 5 lokasi, yaitu, hutan 

mangrove di daerah pantai popongan, batu sampan, kelor-manting, si macan-si 

rondo, dan bilik, pada wilayah popongan terdapat beberapa blok yaitu sumber 

batu, manting, bama, kajang, batu hitam, air tawar dan balanan.
12

 Mengingat 

hutan mangrove baluran sangat luas, dan adapun upaya dalam pengelolaan hutan 

mangrove baluran ini peran pihak menteri kehutanan bekerjasama dengan 

masyarakat sekitar untuk membantu mengelola diharapkan sungguh-sungguh 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang yang 

sudah ada. 

Bagian terbesar dari sebuah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan 

lingkungannya akan terus saling berdampak pada suatu daerah tertentu. Sedangkan 

luas keseluruhan hutan mangrove di Taman Nasional Baluran adalah 416,093 ha.
13

 

Hutan mangrove yang berada di sepanjang pantai taman nasional baluran, pemerintah 

membagi beberapa daerah konservasi dengan luas hutan mangrove Pantai Si Runtoh 

Taman Nasional Baluran, Kabupaten Situbondo dengan luas hutan 50 Ha. Kondisi 

ekosistem mangrove di balanan dengan luas total sebesar 96,7 ha yang terbagi enam 

blok, yaitu kajang, batu hitam, balanan, kapapa, sitondo, mesegit . Luas keseluruhan 

di daerah popongan yaitu 85,64 ha. Sedangkan total luas hutan mangrove di pantai 

bilik adalah 95,782 ha.
14
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Dengan dikeluarkannya peraturan daerah pada Kabupaten Situbondo No 6 

tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 13 

ayat 1 yang berbunyi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut 

bertujuan untuk mencegah dan mengurangi turunnya mutu pesisir dan laut 

dan/atau rusaknya sumberdaya pesisir dan laut, selanjutyna pada Pasal 24 ayat 1 

yang berbunyi pemeliharaan sumberdaya pesisir dan laut meliputi upaya 

konservasi, pencadangan dan pelestarian sumber daya pesisir dan laut yang 

meliputi kawasan hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, kawasan 

tangkap ikan.
15

 

Permasalahan yang sering terjadi hutan mangrove tersebut mengalami ancaman 

di antaranya adalah pencurian kayu oleh masyarakat. Pencurian kayu oleh masyarakat 

untuk pembuatan gabung, khususnya pada musim ikan yang terjadi di blok Popongan, 

sementara di blok Perengan terjadi pencurian akar Sonneratiamoluccensis. Di blok batu 

hitam ditemukan sisa-sisa penebangan pohon santegi yang diambil kayunya, jenis kayu 

ini banyak diburu oleh masyarakat dan dipercaya memiliki khasiat tertentu. Di blok 

sampan ditemukan sisa-sisa pengambilan pohon sintegi sebagai tanaman hias.
16

 Setiap 

kali manusia memanen dari hutan, dia sering kurang memperhatikan aturan yang 

ditentukan sehingga kegiatannya mengganggu keseimbangan alam. 

Tentu saja, keputusan pemerintah mengenai masalah lingkungan dapat 

mempengaruhi orang-orang lainnya. Prinsip-prinsip dasar yang dipakai setiap 

masyarakat untuk memutuskan bagi masyarakat itu sendiri, bagaimana cara 
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terbaik mencari pengahasilan termasuk gabungan antara kebutuhan publik dan 

pribadi.
17

 Sedangkan dapat diyakinkan bahwa kebutuhan pribadi pada kasus ini 

lebih besar dari pada kebutuhan bersama. 

Untuk meminimalisir kerusakan hutan pemerintah telah berusaha 

semaksimal mungkin meskipun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Secara 

mengejutkan, Departemen Kehutanan mengeluarkan angka baru tentang laju 

kerusakan hutan di Indonesia yaitu sebesar 900-950 ribu hektar per tahun.
18

 Dari 

data departemen ini, kerusakan hutan bukan hanya khusus mangrove akan tetapi 

kerusakan terjadi pada semua jenis hutan di indonesia termasuk didalamnya hutan 

mangrove yang berada di Taman Nasional Baluran, dan diharapkan untuk 

selanjutnya tidak akan terjadi lagi pada hutan mangrove Taman Nasional Baluran. 

Dari penjelasan tersebut pengelolaan hutan mangrove pada taman nasional 

baluran situbondo diperlukan collaborative governance. Proses kolaborasi antar 

pemerintah dengan non-pemerintah dilakukan degan cara memberikan 

pengetahuan secara langsung tentang pentingnya hutan  mangrove secara 

menyeluruh. 

Dari uraian latar belakang diatas, maka penelti tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

tentang pentingnya hutan mangrove baluran situbondo dengan mengangkat judul “ 

Collaborative Governace dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Taman Nasional 

Baluran Situbondo”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas adalah  
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1. Bagaimana pengelolaan hutan mangrove Taman Nasional Baluran Situbondo 

berbasis Collaborative Governance? 

2. Apa saja permasalahan yang sering terjadi pada hutan mangrove 

Taman Nasional Baluran Situbondo? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui bagaimana  pengelolaan hutan mangrove Taman 

Nasional Baluran Situbondo berbasis Collaborative Governance. 

2. Dan untuk mengetahui Apa saja permasalahan yang sering terjadi 

pada hutan mangrove Taman Nasional Baluran Situbondo. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis.  

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi Universitas maupun 

masyarakat, Sebagai bahan referensi bagi pejabat dan kalangan untuk 

mengetahui sejauh mana strategi kebijakan pemerintah untuk melestarikan 

Taman Nasional Baluran Situbondo dan Sebagai bahan bacaan dan penambah 

wawasan ilmu pengetahuan sesuai dengan mata kuliah Dinamika 

Pemerintahan dan Politik Lokal. 

 Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat khususnya untuk tetap 

menjaga ekosistem hutan mangrove. Dengan adanya Taman Nasional Baluran 
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ini pihak pengelola bersifat bijak dan juga diharapkan agar tetap menjaga atau 

mempertahankan keseluruhan ekosistem yang sudah ada. 

 

1.5. Definisi Konsep dan Definisi Operasional 

1.5.1 Definisi Konsep 

Untuk memperoleh kejelasan dalam penelitian ini, disamping memberi 

kejelasan dan arah bagi jalannya penelitian. Definisi konseptual 

merupakan penggambaran secara umum dan menyeluruh yang 

menyiratkan maksud dari konsep atau istilah tersebut. Definisi konseptual 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Collaborative Governance 

Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, terkait individu, 

lembaga dan pihak pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak 

langsung dengan tujuan yang sama. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dikemukakan oleh Gray (1989) menggambarkan bahwa kolaborasi 

sebagai suatu proses berfikir dimana pihak yang terklibat memandang 

aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan solusi 

dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka terhadap 

apa yang dapat dilakukan.
19

 

Pemerintahan selalu merupakan tugas yang sulit dan sering pula 

membingungkan dan hampir tak pernah berhasil dengan penuh. 

Sebagaimana yang telah kita perhatikan pemerintah itu dapat 

menjalankan tugasnya dengan wajar hanya bila ia mengadakan 
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 Nanang Haryono. 2012. Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik. Journal 

unair. Th IV. Hlm 49. Journal.unair.ac.id 
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hubungan kerja sama dengan banyak badan-badan lain di masyarakat 

daripada menyerap keseluruhan tugas itu dengan sia-sia untuk 

dikerjakan sendiri.
20

 Pemerintahan sebagai kegiatan yang terorganisir 

mempunyai makna bahwa kgiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh 

sekelompok orang yang mencapai tujuan bersama yang dilakukan 

dengan kerjasama atau sebagai usaha bersama dengan mengadakan 

pebagian kerja dibawah satu pimpinan.
21

 Jadi pemerintahan tidak lain 

adalah suatu usaha bersama, atau tugas bersama dalam negara. 

b. Tata Kelola Pemerintahan 

Tata kelola pemerintahan pada dasarnya suatu sistem yang dimiliki 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka untuk 

menyelesaikan atau mengatasi suatu permasalahan yang sering terjadi 

dan akan terjadi selanjutnya sehingga dapat dikatakan tata kelola 

pemerintahan yang baik. Menurut Christoph memaparkan bahwa tata 

kelola pemerintaha yang baik memiliki tiga aspek yang sangat 

fundamental, yaitu etika dasar pemerintahan, prinsip persamaan, dan 

munculna kerjasama antara pemerintahan.
22

 Tata kelola yang baik 

tidak sekedar dipahai sebagai proses teknik semata, namun juga 

bagaimana masyarakat memberikan kepercayaan kepada pemerintah. 

Oleh karenanya reformasi birokrasi berdasarkan prinsip dari tata 

kelola yang baik menjadi suatu isu utama bagi indonesia. 

c. Hutan Mangrove Taman Nasional Baluran Situbondo 
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Taman Nasional Baluran Jawa Timur, terletak hutan mangrove 

adalah melingkari taman tersebut, dan pada daerah-daerah tertentu 

tampat jelas pada peta dengan skala 1 : 25,000. Penyebaran hutan 

mangrove tersebut dari arah selatan ke utara meliputi 5 lokasi, yaitu, 

hutan mangrove di daerah pantai popongan, batu sampan, kelor-

manting, si macan-si rondo, dan bilik, pada wilayah popongan 

terdapat beberapa blok yaitu sumber batu, manting, bama, kajang, 

batu hitam, air tawar dan balanan. 

 

1.5.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional tidak boleh mempunyai makna yang berbeda 

dengan definisi nominal.
23

 Adapun definisi operasional yang dipilih 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Collaborative Governance  

a. Perencanaan pengelolaan hutan mangrove berbasis 

collaborative governance 

b. Pelaksanaan pengelolaan hutan mangrove berbasis 

collaborative governance 

c. Monitoring pengelolaan hutan mangrove berbasis collaborative 

governance 

d. Pengawasan pengelolaan hutan mangrove berbasis 

collaborative governance 
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e. Perencanaan pengembangan hutan mangrove berbasis 

collaborative governance 

2. Pengelolaan Hutan Mangrove 

a. Pencurian kayu mangrove jenis sonneratiamoluccensis 

b. Penebangan liar 

 

1.6  Kerangka Berfikir 

Mengingat teori dari Collaborative Governace suatu upaya untuk 

menggabungkan semua sektor baik pemerintahan ataupun non-pemerintahan 

untuk mengelola, menata serta mengatur semua urusan bersama guna menggapai 

hasil yang maksimal. Collaborative Governace terus berkembang dalam sebuah 

pemerintahan dikarenakan adanya saling bergantungan antar instansi yang 

disalamnya suatu masalah sangat sulit untuk dilakukan, sehingga diperlukan 

sebuah kolaborasi dengan tujuan agar permasalahan yang ada dapat teratasi jauh 

lebih baik.  

Assessment merupakan kondisi awal yang sangat mempengaruhi 

keberhasilan kolaborasi serta melaksanakan komitmen kolaborasi. Tahap ini akan 

memberikan penilaian apakah kolaborasi dalam pengelolaan hutan mangrove 

memungkinkan untuk dilaksanakan atau tidaknya. 

Initation merupakan mengumpulakan para pemangku kepentingan untuk 

mengembangkan kelompok kerja dalam melaksanakan pengelolaan hutan 

mangrove Tanam Nasional Baluran Situbondo. 

Deliberation tahap ini untuk menetapkan dasar, musyawarah, dan dialog 

antar stakeholder antara Balai Taman Baluran, POLHUT, dan masyarakat. 
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Implementation dalam tahap ini diperlukan beberapa komponen yang akan 

mendukung program yang akan terlaksana untuk menetapkan dasar, musyawarah, 

dan dialog antara pihak balai taman nasional baluran, POLHUT, dan masyarakat 

untuk menekankan pentingga hutan mangrove khususnya pada masyarakat di 

sekitar Taman Nasional Baluran Situbondo. 

Gambar 1.1. Model Kerangka Berfikir Collaborative Governace dalam 

Pengelolaan Hutan Mangrove Taman Nasional Baluran Situbondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah 

 

 

 

Masalah 

Pengelolaan Hutan Mangrove Taman 

Nasional Baluran Situbondo yang dilakukan 

oleh pihak Balai Taman Nasional, POLHUT, 

dan Masyarakat masih belum maksimal sesuai 

dengan apa yang dihadrapkan. 

1. Assessment  

2. Initiaton 

3. Deliberation 

4. Implementatio

n  

Keberhasilan collaborative governance 

yang dibangun agar lebih berkembang 

dan terjalin dengan baik sehingga proses 

kolaborasi pengelolaan hutan mangrove 

taman nasional baluran situbondo dapat 

berjalan dengan lancar. 
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1.7 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasi berdasarkan tujuan 

dan tingkat kealamian (natural setting) objek yang diteliti.
24

 Jenis 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu melaporkan objek 

penelitian dengan cara memaparkan dan menggambarkan keadaan sesuai 

dengan kenyataan yang ditemui dan tidak dimaksudkan untuk merubah 

kesimpulan yang berlaku. Maksud utama dari penelitian deskriptif adalah 

untuk mendapat informasi yang akurat tentang karakteristik dari objek, 

kelompok objek dan lembaga atau instansi. 

1.6.2 Sumber Data 

Data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau 

persoalan. Data dibedakan berdasarkan sumbernya menjadi data primer 

dan data sekunder. Dengan demikian, sumber data yang digunakan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

a) Data primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung 

dari narasumber penelitian. Dalam hal ini merupakan sumber data 

primer atau utama adalah orang-orang yang dianggap memahami 

dan ipercaya untuk memberikan informasi data yang diperlukan 

untuk peneliti dan dari data yang diberikan mampu menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini. 

                                                           
24

 Sugiyono. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung : ALFABETA. 

Hlm 4 
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Dalam memperoleh data primer, penyusun sengaja menentukan orang-

orang yang memberikan informasi dengan pertimbangan narasumber 

yang memberikan informasi itu berkualitas dalam memberikan informasi 

yang dibutuhkan, data primer juga dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah Kepala Balai Taman Baluran Situbondo. 

b) Data sekunder 

sumber data sekunder dalam penelitian diambil dari buku-buku, 

internet, dokumen dan informasi lain yang terkait dengan subyek 

penelitian ini. 

 

1.8  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penerapan penelitian kualitatif, penting sekali bagaimana menangkap 

kompleksitas fenomena dan bagaimana menganalisis data yang kmplek 

beragam.
25

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini adalah: 

a) Observasi adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan dari dekat objek peneliti secara langsung untuk 

memperoleh gambaran dari penelitian secara konkrit. Dengan 

pengamatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati 

sendiri, kemudian mencatat, memperhatikan, dan mendengarkan suatu 

fenomena dimana kejadian itu berada Dalam penelitian ini, hal-hal yang 

akan diobservasi adalah mengenai kebijakan atau menganalisis 

pengelolaan hutan mangrove Taman Baluran Situbondo sesuai dengan 

tugas dan fungsi dari pihak yang terkait. 

                                                           
25

 Dediarman 2017. Penelitian Kualitatif dan harus Fokus pada Topik. 

Kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri. Diakses pada 15 maret 2017. 
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b) Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam 

penelitian kualitatif, dengan wawancara data yang diperoleh akan 

semakin akurat. Adapun orang-orang yang akan diwawancarai yaitu 

kepala dan sebagian pihak pengelola hutan mangrove baluran, karena 

dengan wawancara bersama Kepala Divisi Pengelolaan Sumber Daya 

Alam Balai Taman Nasional Baluran, selain data lebih akurat juga 

memiliki kewenangan untuk menjaga Taman Nasional Baluran. 

c) Teknik pengumpulan data tidak hanya diperoleh dari observasi dan 

wawancara, mamun data keduanya akan di perkuat oleh dokumen. 

Dokumentasi adalah mencari data yang mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku agenda, notulen rapat dan 

sebagainya. Untuk mencari hal-hal yang bebas atau belum ditemukan 

dalam variabel maka peneliti dapat menggunakan kalimat bebas. 

Dokumen-dokumen lainnya yang mendukung dalam penelitian ini 

adalah Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan 

pemberantasan kerusakan hutan. 

 

1.9  Subyek Penelitian 

subyek penelitian adalah seorang atau lebih yang dipilih dengan sengaja 

sehingga narasumber data dapat terkumpul, karena dianggap menguasai bidang 

yang berhubungan dengan sasaran penelitian. Dengan demikian subyek penelitian ini 

adalah kepala Devisi Pengelolaan Sumber Daya Alam Balai Taman Nasional baluran 

dan masyarakat, peneliti juga akan terjun lansung ke lokasi hutan mangrove Taman 

Nasional Baluran untuk memastikannya. 
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1.10  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian secara umum akan dilakukan di Situbondo, dimana 

situbondo ini tempat kantor balai Taman Nasional Baluran. 

 

1.11 Analisis Data 

Dalam melakukan analisa data ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif 

yaitu menggumpul data kemudian dilakukan analisis secara kritis, karena proses 

menganalisis data baik data primer maupun data sekunder merupakan bagian yang 

penting dalam metode ilmiah, yang bertujuan untuk memecahkan masalah penelitian. 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses lapangan 

bersamaan dengan pengumpulan data.
26

 Data yang terkumpul akan membantu dalam 

memahami dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. 

 

Bagan 1.2.  Analisis Data Kualitatif menurut Milles dan Huberman 

 

 

 

 

 

Sumber : sugiyono, 2005 

 

 

 

                                                           
26

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung : ALFABETA. 

Hlm 245 
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a. Reduksi 

Merupakan suatu bentuk analisa yang dapat menyeleksi data lapangan 

sesuai degan apa yang telah diperoleh dari narasumber, dengan tujuan agar 

peneliti dapat menyeleksi data yang ada dilapangan. Pada tahap pertama 

analisa data ini, peneliti akan menyeleksi data baik itu yang bersifat primer 

dan data sekunder, tentu keduanya sangat dibutuhkan dalam bentuk 

wawancara ataupun dalam bentuk dokumen yang didapat dari instansi, data 

akan dipilah berdasrakan narasumber  untuk memudahkan dalam  menyaji 

dan menganilisa data. Reduksi data bertujuan agar informasi bersifat valid 

dengan cara memilih data dari narasumber. 

b. Display Data 

Display data dengan tujuan untuk memudahkan dan menyederhanakan 

dalam penyajian infromasi dengan bentuk teks dan hasil teks akan 

diproses dengan analisa uraian, bagan, hubungan antara kategori dengan 

melihat realitas dilapangan dan hubungan dengan rumusan masalah. 

Tahap display data ini, peneliti akan melakukan analisa terhadap 

masalah dengan melihat kembali kerangka teori yang digunakan pada 

tinjauan pustaka, pemlihan teori ini bertujuan untuk menganalisa 

rumusan masalah, hasil analisa ini kemudian dinarasikan dalam bentuk 

uraian atau bagan pada bab IV pembahasan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Tahap penarikan kesimpulan sebagai hasil dari anasila yang telah 

ditemui di lapangan, dengan begitu peneliti dapat memunculkan satu 

kesimpulan dengan jawaban baru bagaimana pengelolaan hutan 
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mangrove. Penarikan kesimpulan sebagai bagian dari pembahasan yang 

melalui rumusan masalah dan serangkaian observasi dan wawancara di 

lapangan mengenai pengelolaan hutan mangrove Taman Nasional 

Baluran. 


