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ABSTRACT 

Protected Forest Gunung Nona (HLGN) in Ambon city population pressures and growing 
socio-economic problems that must be fulfilled and are likely to increase. One attempt to 
resolve this issue is to conduct a stakeholder analysis. This study aimed to describe the multi-
stakeholder analysis (stakeholders) associated with the role and participation of the 
effectiveness of the achievement of the participation of the various stakeholders and how the 
priorities of his involvement in the management of protected forest areas. The method used is 
Matrix Identify Related Parties in Certain Areas Management (Bramasto, 2000).  

The research results to key stakeholders, namely the role and participation in the 

Mountains Protected Forest Areas Miss Ambon shows the influence of the power of the 

influential parties (1), and effect (2). For enabling all parties fairly influential (3). For the main 

parties to the priorities of the parties involved show a very active role and participation (1), 

active (2) and fairly active (3).For enabling all parties fairly active (3). 

Keywords: Analysis of stakeholders, protected forest, mountain Miss 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Hutan dan manusia sejak awal peradaban ditandai dengan adanya hubungan 

saling ketergantungan, karena hutan merupakan sumber kehidupan mendasar yang 

diperlukan manusia seperti air, energi, udara bersih dan perlindungan. Hubungan 

ketergantungan secara tradisional ini berlangsung di berbagai kawasan hutan termasuk 

hutan lindung dan dirasakan makin meningkat sesuai dengan peningkatan laju 

pertumbuhan penduduk di sekitarnya (Golar.2007). 

Seperti halnya kawasan hutan lindung lainnnya, Hutan Lindung Gunung Nona 

(HLGN) di kota Ambon menghadapi tekanan populasi penduduk yang terus bertambah 

dan persoalan sosial-ekonomi yang harus dipenuhi dan cenderung meningkat. Di sisi lain, 

pemerintah menetapkan konsep hutan lindung yang pada prinsipnya memiliki perbedaan 

dengan konsep pengelolaan sumberdaya alam masyarakat pada kedua desa (Negeri 

Amahusu dan Urimesing) yang tepat berada di kawasan ini yakni perbedaan yang 

pertama sistem dusung dan perbedaan yang kedua terletak pada defenisi tentang hak 

penguasaan (property right), yang menyebabkan lebih dari 80% wilayah pengelolaan 

dusung ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan lindung. 
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Permasalahan yang terjadi di HLGN maupun di tempat lain merupakan masalah 

kelembagaan terutama menyangkut hak penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam 

antara pemerintah dan masyarakat lokal dimana aspek peran berbagai stakeholder 

diupayakan sebagai salah satu jalan keluar dari persoalan ini (Komite PPA-MFP, 2006). 

Banyak faktor mempengaruhi bentuk partisipasi stakeholder, dimana salah satunya 

adalah aspek analisis peran dan kepentingan dari stakeholder tersebut. 

Terdapat sejumlah kajian terdahulu tentang analisis stakeholder yang 

mempengaruhi bentuk partisipasi  dalam pengelolaan kawasan hutan  dengan fokus dan 

tujuan yang beragam. (Gibson & Koontz 1998; Varughese. 1999,2000; Gibson 2000; 

Gibson & Becker 2000; Varughese & Ostrom 2001), membuktikan bahwa tindakan kolektif 

cenderung lebih sukses di kawasan hutan yang kecil dan dekat dengan masyarakat yang 

memiliki batas-batas yang jelas serta keterlibatan stakeholder yang lebih sedikit dengan 

kesempatan pengambilan keputusan antar individu yang cukup tinggi.  

Kajian-kajian tersebut di atas telah menjelaskan tentang analisis stakeholder 

dengan berbagai faktor yang mempengaruhi aktivitas keterlibatannya. Namun demikian, 

kajian-kajian tersebut belum mampu menjelaskan bagaimana analisis stakeholder 

dihubungkan dengan  peran partisipasinya itu terhadap efektivitas pencapaian partisipasi 

berbagai stakeholder serta bagaimana prioritas keterlibatannya dalam pengelolaan 

kawasan hutan lindung. Untuk itu, penelitian ini dilakukan. 

II. METODE PENELITIAN 

2.1. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini didesain sebagai suatu penelitian survai yang bersifat deskriptif. 

Unit analisis penelitian ini adalah berbagai stakeholder yang memiliki keterlibatan dalam 

aktivitas pengelolaan hutan lindung. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan wawancara, pengisian kuesioner dan pengamatan di lapangan. Penelitian ini 

berlangsung pada bulan September – November  2011. 

2.2. Metode Analisis Data 

Penelitian ini mengunakan metode Analisis Stakeholder yang disampaikan oleh 

Bramasto (2000) yang terurai sebagai berikut : 

Tabel 1. Matriks Identifikasi Pihak Terkait dalam Pengelolaan Kawasan Tertentu. 

Daftar Pihak 
Terkait 

Peran yang 
Diharapkan 

Dampak 
Hipotetik 

Kekuatan 
Pengaruh 

Prioritas 
Keterlibatan 

Pihak Terkait utama  (+) (-) (+/-) 1 sd 5 1 sd 5 
……… ……… ……… ……… ……… 

Pihak terkait Pemungkin     
............. ……… ……… ……… ……… 

Ket : Kekuatan Pengaruh ; 1. Sangat berpengaruh, 2. berpengaruh, 3. cukup berpengaruh, 4. kurang berpengaruh, 5. tidak 
berpengaruh. Prioritas Keterlibatan : 1. sangat aktif, 2. aktif, 3. cukup aktif, 4. kurang aktif 5. tidak aktif  
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Kekuatan pengaruh dan prioritas keterlibatan para pihak (stakeholder) 

diidentifikasi dan diverifikasi dari hasil wawancara, pengamatan langsung di lapangan 

serta pengisian kuesioner, baik untuk pihak terkait utama dan pihak terkait pemungkin 

serta responden (masyarakat negeri Urimessing dan Amahusu) dengan mengarahkan 

kepada katagori pilihan dengan kekuatan pengaruh 1 – 5 (sangat berpengaruh s/d tidak 

berpengaruh), serta prioritas keterlibatan 1 – 5 (sangat aktif s/d tidak aktif). 

Selanjutnya, oleh peneliti didefinisikan dan ditetapkan pilihan tersebut. 

2.2.1. Analisis Penataan Peran 

A. Sponsor : Pejabat  pada top organisasi yang bertanggungjawab memimpin 

jalannya perubahan, menjamin komitmen publik dan politik dan memecahkan 

masalah.  

B. Change participant : setiap orang yang dipengaruhi oleh perubahan dengan 

tingkat keterlibatan yang sangat  bervariasi 

C. Change agent : individu/kel/organisasi yang mengelola implementasi program-

program perubahan. 

D. Oposisi : berperan diantara 3 peran tersebut.(sumber resiko kegagalan proyek 

yang harus ditangani. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menurut Colfer J Pierce Carol. 2000, Salah satu proses mengkatalisasi partisipasi 

adalah dengan memulai proses pembuatan mata rantai semua stakeholder yang 

berkepentingan terhadap kawasan tersebut. Upaya untuk mengidentifikasi dan menjalin 

hubungan dengan berbagai stakeholder akan membantu masyarakat setempat untuk 

mengembangkan kepercayaan diri dan meningkatkan keahliaan bernegosiasi dengan 

berbagai pihak.  

 Mengapa perlu dilakukan analisis stakeholder? Menurut Jennifer Rietbergen-

McCracken, analisis dilakukan untuk; 1).  Mengidentifikasi ketertarikan, kepentingan dan 

pengaruhnya terhadap suatu aktivitas, 2). Untuk mengidentifikasi institusi lokal dan 

proses yang dibangunnya dan 3). Membangun dasar dan strategi bagi partisipasi yang 

dilakukan.  

 Untuk itulah penelitian ini mencoba menganalisis sejumlah stakeholder yang 

terkait dengan pengelolaan kawasan HLGN seperti yang diuraikan pada tabel 2. sebagai 

berikut :   
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Tabel 2. Matriks identifikasi Stakeholder dalam kawasan Hutan Lindung 
Gunung Nona   Ambon  

Daftar Pihak terkait 
Peran yang 

diharapkan 

Dampak 

Hipotetik 

Kekuatan 

Pengaruh 

Prioritas 

Keterlibatan 

Pihak Terkait utama  (+) (-) (+/-) 1 sd 5 1 sd 5 

1. Dinas Kehutanan dan 
Pertanian kota Ambon 

 

Mengelola kawasan 
dgn bijak +,- 1 1 

2. Dinas Kehutanan 
Provinsi Maluku 

 

Mengelola kawasan 
dgn bijak + 1 3 

3. BP DAS Waihapu Batu 
merah 

Perencanaan 
Kawasan bagi 
ketersediaan debit 
air yang terjamin 
 

+,- 2 2 

4. BPTH Penyediaan bibit 
reboisasi 
 

+, - 2 2 

5. BAPEDA Kota Ambon Perencanaan 
Kawasan ini dengan 

bijak 
 

+ 1 1 

6. Masyarakat Desa 
Urimesing dan 
Amahusu 

 

Perlindungan 
kawasan ini 

+, - 1 1 

7. Petugas Kewang 
desa/dusun 

 

Perlindungan 
kawasan ini + 2 1 

8. Para penambang 
Batukarang & Pasir 

Pemanfaatan SDA 
dgn lebih bijak - 1 

1 
 
 

Pihak terkait Pemungkin     

1. Kelompok tani binaan 
Dinas kehutanan 

Memelihara 
tanaman reboisasi 
dgn baik + 3 3 

2. Bank mandiri dan  
Bank BNI,  Dinas      
Beacukai  

Sponsor dana 
reboisasi dan  
pemberdayaan 
masyarakat sekitar 
kawasan 
 

+ 3 3 

3. UNDP/PTD (Peace 
Throug for 
Development) 

Mengaktifkan 
kewang + 3 3 

4. HMI, Universitas 
Kristen Maluku, , 
Organisasi pemuda 
gereja, Yayasan 
Arman 

5. UNPATTI 

Pelaksana reboisasi 
 
 
 
Hutan Pendidikan & 
lokasi riset 

+ 
 
 
 
 
+ 

3 
 
 
 
 
1 

3 
 
 
 
 
2 

Ket : Kekuatan Pengaruh ; 1. Sangat berpengaruh, 2. berpengaruh, 3. cukup berpengaruh, 4. kurang 

berpengaruh, 5. tidak berpengaruh. Prioritas Keterlibatan : 1. sangat aktif, 2. aktif, 3. cukup aktif, 4. 
kurang aktif 5. tidak aktif  
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Dari Tabel 2 terurai berbagai pihak dan untuk memudahkan analisis perannya 

digunakan metode seperti yang diungkapkan oleh Bramasto (2000) dimana peran 

stakeholder dapat dibagi dalam 4 (empat) kelompok peran yang tergambar sebagai   

berikut :  

a.Sponsor : Pejabat pada top organisasi yang bertanggungjawab memimpin jalannya 

perubahan, menjamin komitmen public dan politik serta memecahkan masalah dan yang  

termasuk pada peran ini adalah Dinas kehutanan Provinsi Maluku, Dinas Kehutanan & 

Pertanian kota Ambon, BAPEDA (Badan Perencanaan Daerah) Kota Ambon, BPDAS (Balai 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Waihapu Batu merah, dan BPTH (Balai Pembibitan 

Tanaman Hutan).  

Stakeholder yang termasuk pada peran sponsor ini, diharapkan menggunakan 

peran dan tanggungjawabnya terhadap pengelolaan kawasan hutan secara bijak.  Namun 

peran tersebut belum dilaksanakan dengan baik dan memiliki kelemahan. Contohnya 

Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk program Gerhan (Gerakan Rehabilitasi Hutan dan 

Lahan) sering melakukan penetapan areal yang tumpang tindih dan terkesan tanpa 

perencanaan yang baik. Pemilihan lahan yang tidak sesuai dengan tujuan reboisasi 

sebagai tujuan utama yaitu  untuk peresapan sumber air bagi kawasan HLGN tetapi 

menggunakan jenis-jenis tanaman  yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut. Untuk  

BAPEDA, Perencanaan pemetaan lahan yang tidak parsipatif dan Button Up tetapi Top 

down. BPTH dimana institusi ini bertugas untuk menyediakan bibit tanaman Reboisasi, 

namun terkadang masih dipengaruhi oleh kegiatan dunia usaha (pihak ketiga) sehingga  

bibit yang disediakan kurang berkualitas dan hanya sekedar label sertifikat bibit unggul. 

b.Change participant : setiap orang yang dipengaruhi oleh perubahan dengan tingkat 

keterlibatan yang sangat  bervariasi dan yang termasuk dalam peran ini adalah 

masyarakat Desa Amahusu dan Urimesing, Petugas Kewang tiap desa serta Kelompok tani 

binaan dinas Kehutanan dan Pertanian Kota Ambon. 

Perlindungan kawasan ini menjadi tekad utama masyarakat Desa Urimesing dan 

Amahusu namun karena kebutuhan sehari-hari dan lebih  mudah itu diperoleh dari 

kawasan hutan, maka seringkali fungsi ekologis kawasan ini diabaikan demi pemenuhan 

kebutuhan hidup masyarakat tersebut. Upaya memfungsikan kembali salah satu struktur 

Pemerintahan Desa/Negeri yaitu kewang/jagawana sangat membantu masyarakat untuk 

mengatasi  kerusakan oleh orang-orang/masyarakat yang hidup di dalam maupun di 

sekitar kawasan hutan di kedua desa.  

Kewang belum dapat berfungsi dengan baik karena jumlah Kewang/Jagawana 

tidak sebanding dengan luas wilayah dan masih ada dusun yang belum memiliki kewang. 
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Upaya memberikan insentif bulanan oleh Pemerintah diharapkan meningkatkan fungsi 

dan peranannya terutama  mengawasi dan mencegah kegiatan-kegiatan yang merusak 

hutan dengan lebih baik dan pemberian sanksi bagi pelakunya. 

Kelompok Tani Binaan Dinas Kehutanan dan Pertanian dibentuk dengan fungsi 

mengelola dan memelihara bibit reboisasi bagi kawasan HLGN. Kelompok ini sebagian 

besar adalah masyarakat sekitar kawasan dari kedua desa. Mereka diberikan insentif  

bulanan untuk menjalankan perannya namun belum terpikirkan oleh pemerintah 

bagaimana kelanjutan peran ini  setelah pembiayaannya proyek ini selesai.  

c. Change agent : Individu/kel/organisasi yang mengelola implementasi program-

program perubahan dan yang termasuk dalam peran ini adalah Bank Mandiri, Bank BNI, 

Dinas Beacukai, HMI, Unpatti, UKIM, Yayasan Arman, UNDP/PTD (United Nation 

Development Program/Peace Thourgh development). 

 Peran yang dilakukan oleh kelompok ini adalah bentuk kepeduliaan untuk 

menjaga kelestarian kawasan dan pemberdayaan masyarakat setempat, dengan cara 

pemberian modal usaha kecil dan penanaman berbagai tanaman reboisasi. Namun Peran 

yang dijalankan belum terlaksana dengan baik : lemahnya koordinasi, belum terjalin 

kerjasama yang baik dengan stakeholder lain serta perencanaan, monitoring dan 

evaluasi yang terabaikan sehingga hasilnya tidak seperti yang diharapkan dan terkesan 

program dengan jangka pendek.  

d. Oposisi : berperan diantara 3 peran tersebut.(sumber resiko kegagalan proyek yang 

harus ditangani) dan yang termasuk dalam peran ini adalah Masyarakat eks pengungsi 

dan Para pekerja penambang Pasir dan Batukarang disekitar kawasan HLGN.  

Para penambang batu karang dan pasir, tidak mengetahui dampak yang 

ditimbulkan dari aktifitas mereka. Sehingga kurang bijak dalam memanfaatkan sumber 

daya alam yang tersedia dan terkesan merusak. Pemerintah perlu menindak tegas dan 

memberikan pemahaman tentang fungsi dan manfaat hutan lindung dan bagaimana 

dampak dari aktivitas mereka itu. Begitupun masyarakat eks-pengungsi, Mereka ini 

terkesan sangat eksploitatif terhadap kondisi sumberdaya hutan yang ada sehingga  

menyebabkan kerusakan sumberdaya alam sekitarnya, Namun  disisi lain, ini merupakan 

bentuk  upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Pemerintah dan berbagai stakeholder yang 

ada diharapkan memberi pemahaman bagi mereka fungsi hutan lindung tersebut dan 

menentukan kebijakan yang  tepat bagi keberadaan mereka terhadap fungsi kawasan 

serta lebih aktif melibatkan mereka dalam pengelolaan kawasan. 

Kelemahan utama dalam pengelolaan kawasan HLGN adalah ketidaksempurnaan 

dalam penguasaan informasi dan belum terbangun kerjasama yang baik dari tiap 



Vol VII-1 

66   Iskar dan M. Salampessy 

 

stakeholder yang berkepentingan terhadap kawasan ini.  Kelemahan informasi tentang 

kepastiaan hak dan batas-batas hutan lindung serta isi yang terkandung didalamnya. 

Tanpa adanya kesempurnaan dalam penguasaan informasi tersebut, kewenangan dapat 

berjalan namun tanpa objek yang jelas sehingga penyelenggaraan kewenangan dari tiap 

stakeholder tidak efektif (Kartodihardjo,1998). 

Stakeholder secara keseluruhan telah kehilangan respek satu terhadap yang 

lain, tidak terjadi dialog meskipun ada pertemuan. Peran sebagai sponsor ataupun 

change participant tidak optimal sebagaimana yang diharapkan. Pemerintah dan 

masyarakat dalam arti luas, seperti kehilangan common interest untuk mempertahankan 

fungsi HLGN ini, meski semua tahu  dan mulai timbul kesadaran akan kepentingannya. 

Melalui partisipasi upaya untuk mengenali kebutuhan koordinasi diantara 

stakeholder dan pengaturan perilaku tiap individunya yaitu menghindari terjadinya free 

riders (penunggang gratis) dapat dilakukan dan ada upaya untuk menyepakati aturan 

main serta monitoring terhadap perilaku menyimpang serta pengenaan sangsi yang telah 

ditetapkan dalam aturan main (Varughese, G. E. Ostrom. 2001). Untuk itulah maka perlu 

diciptakan mata rantai partisipasi berbagai stakeholder dimana kelemahan dari tiap 

peran yang dimainkan oleh tiap stakeholder dapat saling melengkapi dan teratasi demi 

kelestarian HLGN dan kesejahteraan bersama.   

Tingkat kepercayaan dan hubungan sosial  merupakan modal sosial dimana untuk 

membangun modal sosial secara efektif, pemerintah harus berbagi peran dengan 

masyarakat dalam arti harus bergeser dari yang semula sebagai pengontrol, regulator 

dan penyedia menjadi lebih sebagai katalisator, penyelenggara dan fasilitator (Rustiadi 

dalam Komite PPA-MFP Yayasan WWF-Indonesia. 2006). Inilah bentuk peran yang 

diharapkan dalam pengelolaan kawasan HLGN.    

IV. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

1. Hasil Analisis Multipihak (Stakeholder) untuk pihak terkait utama dengan peran dan 

partisipasinya dalam  Kawasan Hutan Lindung Gunung Nona Ambon menunjukkan 

bahwa pengaruh kekuatan para pihak yang sangat berpengaruh  (1) adalah  Dinas 

Kehutanan dan Pertanian Kota Ambon, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Bappeda 

Kota Ambon, Masyarakat Negeri Urimessing dan Negeri Amahusu serta para 

penambang batu karang dan kapur, sedangkan pihak lain posisinya berpengaruh (2). 

Untuk pihak terkait pemungkin semuanya cukup berpengaruh (3).  
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2. Hasil Analisis Multipihak (Stakeholder) untuk pihak terkait utama dengan prioritas 

keterlibatan para pihak dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Nona Ambon 

menunjukkan peran dan partisipasinya sangat aktif  (1) adalah Dinas Kehutanan dan 

Pertanian Kota Ambon, Bappeda Kota Ambon, Masyarakat Negeri Urimessing dan 

Negeri Amahusu,  petugas kewang negeri/dusun serta para penambang batu karang 

dan kapur, sedangkan pihak lain posisinya aktif  (2) dan cukup aktif (3). Untuk pihak 

terkait pemungkin semuanya cukup Aktif (3).  

4.2. Saran 

Perlu diciptakan mata rantai partisipasi berbagai stakeholder dimana kelemahan 

dari tiap peran yang dimainkan oleh tiap stakeholder dapat saling melengkapi dan 

teratasi demi kelestarian HLGN dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya pemerintah 

harus berbagi peran dengan masyarakat untuk membangun tingkat kepercayaan dan 

hubungan sosial 
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