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BAB VI 

KESIMPULAN 

 

6.1.   Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan 

terhadap 108 orang responden mengenai Implementasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya 

hutan mangrove di Kecamatan Reteh dapat dilihat dari empat indikator 

implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan 

struktur birokrasi adalah sebagai berikut : 

1. Komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir 

dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan Hutan Khususnya mangrove di 

Kecamatan Reteh mendapat perolehan skor 710 ( 540-780), dan 

dinyatakan berada pada kategori Kurang Baik. Hasil wawancara 

penulis dengan responden yang mengatakan bahwa hal tersebut 

disebabkan oleh pemerintah yang kurang serius dalam memberikan 

sosialisasi sehingga kerusakan dari ekosistem hutan mangrove tetap 

terjadi dan berkelanjutan, jarangnya proses komunikasi yang 

dilakukan oleh pemerintah dalam memberikn informasi mengenai 

pentingnya melestarikan hutan mangrove, serta kurang tegasnya 

pemerintah memberikan sanksi. 

2. Sumber Daya yang disedikan Pemrintah Provinsi dan Kabupaten 

Indragiri Hilir dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah 
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Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan 

mangrove di Kecamatan Reteh mendapat perolehan skor 734 (540-

780), dan dinyatakan berada pada kategori Kurang Baik. Hasil 

wawancara penulis dengan responden mengatakan bahwa hal tersebut 

disebabkan oleh pelaksana kebijakan yang kurang berkualitas dan 

berkompeten dalam pelaksanaan suatu kebijakan, kurangnya 

penyedian fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu 

kenijakan, serta anggaran yang belum cukup memadai 

3. Disposisi para pelaksana kebijakan dalam rangka implementasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Hutan khususnya hutan mangrove di Kecamatan Reteh mendapatkan 

skor 775 (567-819), dan dinyatakan berada pada kategori Kurang 

Baik. Hasil wawancara penulis dengan responden mengatakan bahwa 

hal tersebut disebabkan oleh hall-hal berikut yaitu kurangnya 

pemahaman dan pengetahuan para pelaksana kebijakan dilapangan 

dalam menghadapi setiap permasalahan yang terjadi, kurangnya 

respon berupa tanggapan atau reaksi dari para pelaksana kebijakan 

dilapangan dalam menangani segala permasalahan yang terjadi, dan 

pemeberian insentif yang tidak teratur dari Pemerintah Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir. 

4. Struktur Birokrasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka 

omplementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove di Kecamatan Reteh 
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mendapatkan prolehan skor720 ( 520-780), dan dinyatakan berada 

pada  kategori Kurang Baik. Berdasarkan hasil wawncara peneliti 

dengan responden yang mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan 

oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh oemerintah dalam 

mengawasi setiap kerja yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan, 

pemeberian sanksi kepada para pelaksana kebijakan kurang sesuai 

dengan aturan yang telah ditetapkan, serta kurangnya tanggung jawab 

kerja para pelaksana kebijakan yang tidak mau turun kelapangan 

untuk melihat seberapa besar kerusakan mangrove yang terjadi. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi 4 indikator penelitian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Republik Indonesia Nomor 60 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove di 

Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hiir berada pada kategori Kurang 

Baik atau Kurang Terimplementasi Dengan Baik. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil rekapitulasi jumlah skor rata-rata tanggapan responden yaitu 

berjumlah 793 (756-1091). Hasil tersebut juga diperkuat oleh wawancara 

yang penulis terhadap responden yaitu masyarakat dan pegawai dinas 

Adapun yang menjadi hambatan atau kendala Pemerintah Kabupaten 

Indragiri Hilir sehingga implementasi Persturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan tersebut adalah : 

1. Kurangnya dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah 

sehingga implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan Hutan tidak terimplementasi secara baik, 
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2. Belum adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur 

mengenai perlindungan hutan mangrove tersebut. 

3. Dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah para pelaksana 

kebijakan tidak serius dalam menjalkankan kebijakan tersebut 

sehingga arah dari tujuan kebijakan tersebut kurang tercapai dengan 

baik. 

4. Kurang tegasnya pemerintah  dalam melaksanakan kebijakan untuk 

mengimplementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan Hutan Mangrove di Kabupaten Indragiri Hilir. 

5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakna yang 

diterapkan serta masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam 

memahami pentingnya keberadaan hutan mangrove bagi kehidupan 

dan lingkungan. 

 

6.2. Saran 

Adapun saran penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dalam hal melaukan proses Komunikasi, penulis menyarankan kepada 

pelaksana kebijakan agar lebih serius menjalankan tugas dan kewajiban 

yang telah dibebanjan kepadanya baik itu dalam melakukan proses 

sosialisasi dan pemberian infromasi tenatng pentingnya melestarikan hutan 

mangrove serta pemberian informasi tentang sanksi-sanksi bagi yang 

merusak hutan mangrove agar proses komunikasi kebijakan kepada 

masyarakat dapat berjalan dengan baik. 
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2. Dalam hal peneyedian Sumber Daya, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten 

Indragiri Hilir disarankan penulis agar menujuk sumber daya manusia 

yang berkualitas sebagai pelaksana kebijakan, menyediakan fasilitas-

fasilitas yang diperlukan, serta menyediakan anggaran yang emadai bagi 

para pelaksana kebijakan karena tanpa dukungan sumber daya manusia, 

anggaran dan fasilitas yang memadai apapun jenis kegiatan yang 

dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik. 

3. Dalam hal Disposisi para pelaksana kebijakan, Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten Indragiri Hilir disarankan penulis agar mengevaluasi dan 

memperbaiki kinerja para pelaksana baik itu dala hal pemahaman dan 

pengetahuan para pelaksana kebijakan, respon dari pelaksana kebijakanm, 

serta pemberian insentif bagi para pelaksana kebijakan agar nantinya hasil 

kerja yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

4. Dalam hal Struktur Birokrasi, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten 

Indragiri Hilir harus lebih serius dalam melakukan proses pengawasan 

terhadap para pelaksana kebijkan, tegas dalam memberikan sanksi kepada 

para pelaksana kebijakan serta meningkatkan rasa tanggung jawab para 

pelaksana kebijakan agar para pelaksana kebijakan dapat berkerja sesuai 

dengan tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan. 

5. Disarankan supaya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten  Indragiri Hilir mencarikan solusi yang tepat terhadap 

kerusakan yang terjadi pada hutan mangrove di Kecamatan Reteh seperti 

meberikan sanksi yang keras bagi yang menebang hutan mangrove secara 
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iligal, serta melakukan penanaman kembali (reboisasi) agar hutan 

mangrove terhindar daari segala keruskan dan tetap terjaga kelestariannya 

6. Untuk masyarakat disarankan supaya lebih memperhatikan kelestarian 

hutan mangrove yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan manusia 

dan lingkungan sekitar. 


