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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Defenisi Implementasi 

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks 

Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai 

implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: “Implementasi adalah 

bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. 

Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana 

dan untuk mencapai tujuan kegiatan”(Usman, 2002:70). 

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan 

bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan 

yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan 

norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu 

implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. 

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi 

Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai 

implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :“Implementasi adalah 

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan 

dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, 

birokrasi yang efektif”(Setiawan, 2004:39). Pengertian implementasi yang 

dikemukakan di atas, dapatdikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan 

proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru 

dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian 
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dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai 

dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Menurut Hanifah Harsono 

dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik 

mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan 

sebagai berikut:“Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan 

kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. 

Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu 

program”(Harsono, 2002:67). 

 

2.2.  Konsep Kebijakan Publik 

Young dan Quinn dalam Suharto (2005:44) mengemukakan beberapa 

konsep kunci yang termuat dalam kebijakan yaitu sebagai berikut : 

1. Tindakan pemerintah yang berwewenang. Kebijakan publik adalah 

tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan 

yang memiliki kewenangan hukum, politis dan financial untuk 

melakukannya. 

2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan 

publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang 

berkembang dimasyarakat. 

3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik 

biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari 

beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai 

tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak. 
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4. sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk 

mencegah masalah sosial. Namun, Kebijakan publik bisa juga 

dirumuskan berdasarkan keyakinan masalah sosial  akan dapat 

dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak 

memerlukan tindakan tertentu. 

5. Sebuah justufikasi yang dibuat oleh orang atau beberapa orang actor. 

Kebijakan publik berisikan sebuah pertanyaan atau justifikasi terhadap 

langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan dalam 

Kebijakan publik biasa dibuat oleh sebuah badan pemerintahan maupun 

oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintahan. 

Dunn (2003:22) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan 

adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses 

kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis, aktifitas politik tersebut 

dijelaskan sebagai serangkaian tahap yang saling ketergantungan yang 

diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, 

adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan peniliaian kebijakan. 

Kemudian pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan 

tujuan, sebagai yang memiliki cirri tersendiri dan aktifitas fisik dan ekpresif 

murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif, alternatif dalam arah 

yang dikehendaki. Selanjutnya Hesesel menyebutkan bahwa pengembangan 

kebijakan adalah lebih luas dan berkenaan dengan peningkatan pembuatan 

keputusan antara pemerintah sebagai suatu keseluruhan. 
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Sementara itu Suharto (2005:7) mengatakan kebijakan adalah suatu 

ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara 

bertindak yang dibuat secara terencan dan konsisten dalam mencapai tujuan 

tertentu. Setiap kebijakan yang akan dibuat harus pula memiliki tolak ukur 

agar setiap kebijakan publik itu bisa berjalan secara efektif. 

Menurut Soetopo (2005:10) kebijakan publik adalah suatu kebijakan 

yang dibuat oelh pemerintah atau Negara yang ditujukan untuk kepentingan 

masyarakat. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah-

masalah yang ada didalam masyarakat. Kemudian Kaplan mendefinisikan 

Kebijkan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-

tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan parktek-praktek tertentu.selanjut nya 

menurut Friedrik mengatakan Kebijakan publik adalah serangkain tindakan 

yang diusulkan seseorng, kelompok atau pemerintah dalam suatu 

lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. 

Menurut Dunn (dalam Nugroho,2007:10) tahapan-tahapan dalam 

proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut : 

1. Fase penyusunan agenda, disini pejabat yang dipilih dan diangkat 

menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik. 

2. Fase formulasi kebijakan, disini para pejabat merumuskan alternative 

kebijakan untuk mengatasi masalah. 

3. Adopsi kebijakan, disini alternative kebijakan dipilih dan diadopsi 

dengan dukungan dari mayoritas dan atau consensus kelembagaan. 
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4. Implementasi kebijakan, disini kebijakan yang telah diambil 

dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber 

daya yang dimilikinya, terutama financial dan manusia. 

5. Penilian kebijakan, disini pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan 

akan dinilai apakah telah memenuhi kebijakan yang telah ditentukan. 

Kelima tahapan pembuatan kebijakan diatas dinilai pararel dengan 

tahapan analisis kebijakan yang dapat digambarkan pada tabel berikut  

Tabel 2.1 : Analisis Kebijakan Menurut Dunn 

Analisis Kebijakan Pembuatan Kebijakan 

a. Perumusan Masalah 

b. Peramalan 

c. Rekomendasi 

d. Pemantauan 

e. Penilian (evaluasi) 

a. Penyusunan agenda 

b. Formulasi kebijakan 

c. Adopsi kebijakan 

d. Implementasi 

e. Penilaian kebijakan 

Sumber : Dunn dalam Nugroho 2007 

Berikut ini akan dijelaskan proses analisis kebijakan menurut Dunn 

yaitu sebagai berikut : 

1. Perumusan masalah, masalah kebijakan adalah nilai kebutuhan atau 

kesempatan yang belum terpenuhi yang dapat diidentifikasi untuk 

kemudian diperbaiki masalah kebijakan antara lain : 

a. Pencarian masalah 

b. Pendefenisian masalah 

c. Spesifikasi masalah 

d. Pengenalan masalah 
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2. Peramalan masa depan kebijakan, peramalan adalah prosedur untuk 

membuat informasi actual tentang situasi sosial dimasa depan atas dasar 

informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Peramalan 

mempunyai sejumlah tantanan yaitu : 

a. Akurasi ramalan 

b. Kondisi komperatif masa depan 

c. Konteks, yaitu konteks instisusional, temporal dan historical. 

3. Rekomendasi kebijakan , yaitu menentukan alternative yang terbaik dan 

mengapa. Terdapat enam criteria untuk rekomendasi kebijakan antara 

lain: 

a. Efektifitas 

b. Efesiensi 

c. Kecukupan 

d. Perataan 

e. Responsifitas 

f. Kelayakan 

4. Pemantauan hasil kebijakan, yaitu untuk memberi informasi tentang 

sebab dan akibat kebijakan public. Pemantuan mempunyai empat fungsi 

yaitu : 

a. Ekplansi 

b. Akutasi 

c. Pemeriksaan 

d. Kepatuhan 
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5. Penilian (evaluasi) kinerja kebijakan yaitu menekankan pada penciptaan 

premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan “ 

apaperbedaan yang dibuat ?” kriteria untuk evaluasi kebijakan sama 

dengan criteria rekomendasi kebijakan yaitu : 

a. Efektifitas 

b. Efisiensi 

c. Kecukupan 

d. Perataan 

e. Resposifitas 

f. Kelayakan 

Winter (dalam Nugroho, 2007:83) mengidentifikasi empat variabel 

kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu : 

1. Proses formulasi kebijakan 

2. Perilaku organisasi pelaku implementasi 

3. Perilaku birokrat pelaksana ditingkat bawah 

4. Respon kelompok target kebijakan dan perubahan dalam masyarakat. 

Menurut Anderson merumuskan kebijakan sebagai rangkaian tindakan 

yang mempunyai tujuan tertentu yang dilakukan sejumlah actor (pejabat, 

kelompok dan istansi pemerintah) dengan adanya masalah atau persoalan 

yang dihadapi. 

Menurut Friedrik ( dalam Syafi”ie,2002:107) kebijakan pemerintah 

adalah suatu usulan tindakan oleh seseorang, kalangan pemerintah pada 

suatu lingkungan, plitik tatanan mengenai hambatan, peluang yang dapat 
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diatasi, dimanfaatkan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan, 

merealisasikan suatu maksud. Menurut Hogerwerf kebijaksanaan adalah 

membangun masyarakat yang kearah dengan pemakaian kekuasaan. 

Sedangkan Anderson mengatakan kebijaksanaan adalah sebagai suatu 

tindakan tertentu yang bertujuan, diikuti oleh seorang actor atau sejumlah 

actor yang berhubungan dengan masalah tertentu yang dihadapai. 

Kebijakan publik menurut Nugroho (2001:36-37) adalah keputusan 

otoritas Negarayang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari 

kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya yaitu antara 

kebijakan publik. 

 

2.3.  Konsep Pemerintah 

Untuk menjalankan sebuah Negara agar dapat mencapai 

kesejahteraan, ketentraman, dan keadilan bagi rakyatnya maka di perlukan 

penguasa yang mengatur dan mengelola segenap sumber daya untuk 

mencapai tujuan Negara. Dalam ilmu Negara, ilmu politik di kenal dengan 

istilah pemerintah. Sedangkan kegiatan pemerintah dalam menjalankan 

kekuasan Negara biasanya disebut dengan istilah pemerintah. 

Menurut Syafi’ie (2002:11) Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. 

Dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintah yang tanpa 

pendidikan pemerintahan, karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat 

dipelajari dan dianjurkan, memiliki objek, baik objek material maupun 

formal, universal sifatnya sistematis serta spesifik (khas). Sedangkan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pemerintah adalah sistem yang 
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menjalankan wewenang dan kekuasaan, atau sistem yang menjalankan 

perintah, sedangkan pemerintahan adalah proses, cara, pembuatan 

pemerintah. 

Menurut H. A. Brasz dalam Syafi’I De bestuurswetenshap waaronder 

hert verstaat de wetenschsap die zieh bezighoudt me de wijze waarop de 

openbare dienst is ingericht en functioneert. Intern en naar buiten tegenover 

de burgers,yang maksudnya ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu 

yang mempelajari tentang bagaimana cara lembaga pemerintahan umum itu 

disususn dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap 

warganya (dalam Syafi’I, 2002:12). 

Rasyid (2002:14-16) mengatakan bahawa tugas-tugas pokok 

pemerintahan, tujuan utama dibentuk pemerintahaan adalah untuk menjaga 

suatu sistem ketertiban didalam masyarakat bisa menjalankan kehidupan 

secara wajar, pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan 

masyarakat, menciptakan kondisi memungkinkan setiap masyarakat 

mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama. 

Ndraha (2008:67) mengatakan bahwa Pemrintah bertujuan melindungi 

hak_hak esensial (azazi) manusia, melestarikan lingkungannya dan 

memenuhi kebutuhan dasarnya melalui proses interaksi tiga peran yaitu: 

1. Membentuk, meningkatkan dan melestarikan semua nilai sumber daya 

pendukung kehidupan yang ada dan menciptakan (membentuk) sumber 

daya baru (peran Sub Kultur Ekonomi). 



25 
 

2. Mengeontrol Sub Kultur Ekonomi, memberdayakan Sub Kultur Ekonomi 

dan meredistribusikan nilai-nilai yang telah berhasil ditingkatkan atau 

dibentuk oleh Sub Kultur Ekonomi, melalui pelayanan kepada SKP, 

memberdayakan SKP agar SKP mampu membuat pilihan dan 

berkesempatan. 

3. Mengontrol Sub Kultur Kekuasaan dihulu dan dihilir. 

Selanjutnya Ndraha (2003:6) mengatakan bahwa Pemerintah adalah 

organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban 

memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan 

pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan 

menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah. 

Menurut Labolo (2007:24) pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya 

mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar agar guna mencapai 

tujuan yang disepakati atau di inginkan bersama. Pemerintahan dapat 

ditinjau dan sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur 

fungsional, maupun tugas kewenangan.. 

Pada umumnya yang disebut pemerintah adalah sekelompok individu 

yang yang mempunyai wewenang tertntu untuk melaksanakan kekuasaan, 

sedangkan pemerintahan adalah perbuatan atau cara urusan memerintah. 

Selanjutnya Ndraha (2003:76) menyebutkan berbagai konsep 

(defenisi) pemerintah: 
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1. Badan Publik, yaitu semua badan yangt bertanggung jawab dalam 

sebagian atau seluruh rute provending (proses penyediaan) suatu jasa 

atau layanan melalui otoritas atau frivatisasi. 

2. Pemerintah dalam arti terluas, yaitu semua lembaga Negara seperti yang 

diatur dalam (konsitusi) suatu Negara. 

3. Pemerintah dalam arti luas, yaitu  semua lembaga Negara yang oleh di 

konsitusi Negara yang yang bersangkutan di sebut sebagai pemegang 

kekuasaan pemerintah, Hal ini terdapat misalnya di Indonesia di bawa 

UUD 1945: kekuasaan pemerintahan meliputi fungsi legislative dan 

fungsi eksekutif 

4. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu lembaga Negara yang memegang 

kekuasaan eskutif saja. 

5. Pemerintah dalam arti tersempit, yaitu lembaga negara yang memegang 

fungsi birokrasi. Birokrasi adalah aparat pemerintah yang diangkat atau 

ditunjuk dan bukan yang dipilih atau terpilih melalui pemeiliharaaan oleh 

lembaga perwakilan. Birokrasi dapat dianggap setara dengan tetapi lebih 

luas ketimbang pabrik pada perusahaan. 

6. Pemerintah dalam arti pelayanaan, yaitu pemerintah dianggap sebuah 

warung (toko)  dan pemerintah adalah pelayanan yang melayani 

pelanggan (pembeli). 

7. Pemerintah dalam arti pemerintah pusat, yaitu penguna kekuasaan 

Negara pada tingkat pusat (tinggi), pada umurnya di hadapkan pada 

konsep pemerintah daerah. 
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8. Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah, yaitu berbeda dengan 

pemerintah pusat yang diwakili Negara, pemerintah daerah di anggap 

mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang 

tertentu batas-batasnya. 

9. Pemerintah dalam konsep pemerintah wilayah, yaitu pemerintah dalam 

arti ini dikenal dalam Negara yang mengunakan azas dekonstrasi dan 

desentralisasi contohnya Indonesia dibawa undang-undang. 

10. Pemerintah dalam konsep pemerintah dalam negeri, yaitu konsep ini 

berasal dari tradisi pemerintah Belanda (Binnenalans bestuur, BB 

pamong peraja). 

11. Pemerintah dalam konsep pemerintahan, yaitu semua lembaga yang yang 

dianggap mampu (normatif) atau secara empiric memproses jasa publik 

dan layanan sipil. 

Sedangkan menurut Ndraha (2003:5) pemerintahaan adalah sebuah 

sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan 

dan tuntunan akan jasa publik dan layanan sipil. 

 

2.4.  Konsep Implementasi Kebijakan 

Implementasi merupakan penerapan dari pada kebijakan yang telah 

diambil oleh suatu badan atau seseorng dalam organisasi. Implementasi 

adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. 

Mazmanian (dalam Wabab,2002:440) mengklasifikasikan proses 

implementasi kebijakan kedalam tiga variabel yaitu : 
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1. Variabel independent yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang 

berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, 

keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki 

2. Variabel intervening yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk 

menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan 

konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi 

sumber dana, keterpaduan hirarkis diantara lembaga pelaksana, aturan 

pelaksana dari lembaga pelaksana dan perekrutan pejabat pelaksana, 

aturan dan keterbukaan kepada pihak luar dan dan variabel diluar 

kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan 

dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan public, 

dukungan pejabat yang lebih tinggi dan komitmen dan kualitas 

kepemimpinan dari pejabat pelaksana 

3. Variabel dependen yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima 

tahapan pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk 

disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, 

penerimaan atas hasil nyata tersebut dan akhirnya mengarah pada revisi 

atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan. 

Menurut George C. Edward (Edward III) dalam Budi Winarno 

(2006:157-158) ada empat factor atau indikator yang harus diperhatikan agar 

implementasi kebijakan mejadi efektif, yaitu : 
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1. Komunikasi 

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat 

menentukan keberhasilan pencapain tujuan dari implementasi kebijakan 

publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat 

keputusan mengetahui mengenai apa yang akan dikerjakan. Informasi yang 

diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi 

yang baik.terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur 

keberhasilan variabel komunikasi. 

Edward III dalam Winarno (2002:157-158) mengemukakan tiga factor 

tersebut yaitu: 

1. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan 

suatu implementasi yang baik pula. Sering kali terjadi masalah dalam 

penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) 

yang disebabkan banyaknyatingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam 

proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdirtori di tengah 

jalan. 

2. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-

level-bureaucrats)harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak 

ambigu/mendua. 

3. Konsistensi. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana suatu komunikasi 

harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah 
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yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan 

kebingungan bagi pelaksana di lapangan. 

2. Sumber Daya 

Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan 

yang baik. Indikator-indikatir yang digunakan untuk melihat sejauh mana 

sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari : 

1. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau 

pegawai (street-level-bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam 

implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai 

yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam 

bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup 

menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan 

sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan 

(kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan. 

2. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua 

bentuk yaitu : pertama, informasi yang berhubungan dengan cara 

melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari 

para pelaksan terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah 

ditetapkan 

3. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan factor penting dalam implementasi 

kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, 

kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana 

dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. 
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3. Disposisi 

Menurut Edward III dalam Budi Winarno (2002:142-143) 

mengemukakan “kecenderungan-kecenderungan atau diposisi merupakan 

salah-satu factor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi 

kebijakan yang efektif”.Jika para pelaksana mempunyai kecendrungan atau 

sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka 

terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan maka terdapat 

kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai 

dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap 

negative atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik 

kepentingan maka implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka 

implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. 

4. Struktur Birokrasi 

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adany 

kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap 

implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan 

ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksana kebijakan. Maka 

memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk 

mengkaji implementasi kebijakan publik. 

Adapaun hubungan antara teori implementasi kebijakan dengan 

penelitian, ini dapat dilihat dari teori Edward III dalam Reza Herdasari 

(2010:29) adalah sebagai berikut : 
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1. Komunikasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan 

pada publik, 

2. Sumber Daya, berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung 

dan kecakapan pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan, 

3. Disposisi, berbicara tentang ketersediaan implementor kebijakan dalam 

implementasi kebijakan, 

4. Struktur birokrasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi 

yang menjadi penyelenggaraan kebijakan. 

 

2.5. Definisi Hutan Mangrove 

Mangrove adalah vegetasi hutan yang tumbuh dan dipengaruhi oleh 

pasang surut air laut, sehingga lantainya selalu tergenang air, Tumbuhan 

mangrove bersifat unik karena merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan 

yang hidup di darat dan di laut. Kata mangrove adalah kombinasi antara 

bahasa Portugis mangue dan bahasa Inggris grove. Adapun dalam bahasa 

Inggris kata mangrove digunakan untuk menunjuk komunitas tumbuhan 

yang tumbuh di daerah jangkauan pasang surut maupun untuk individu-

individu spesies tumbuhan yang menyusun komunitas tersebut. Sedangkan 

dalam bahasa Portugis kata mangrove digunakan untuk menyatakan 

individu spesies tumbuhan, sedangkan kata mangal uuntuk menyatakan 

komunitas  tumbuhan tersebut. Nyebakken mengatakan bahwa hutan 

mangrove adalah sebutan umum yang digunakan untuk menggambarkan 

suatu komunitas pantai tropis yang didominasi oleh beberapa spesies pohon 

yang khas atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh 
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dalam perairan asin. Mangrove tumbuh disepanjang garis pantai tropis 

sampai sub tropis. 

Hutan mangrove mempunyai tajuk yang rata dan rapat serta memiliki 

jenis pohon yang yang selalu berdaun. Keadaan lingkungan di mana hutan 

mangrove tumbuh, mempunyai faktor-faktor yang ekstrim seperti salinitas 

air tanah dan tanahnya tergenang air terus menerus. Meskipun mangrove 

toleran terhadap tanah bergaram (halophytes), namun mangrove lebih 

bersifat faculative dari pada bersifat obligative karena dapat tumbuh dengan 

baik di air tawar. Flora mangrove terdiri atas pohon, epipit, liana, alga, 

bakteri dan fungi, Jenis-jenis tumbuhan yang ditemukan di hutan mangrove 

Indonesia adalah sekitar 89 jenis, yang terdiri atas 35 jenis pohon, 5 jenis 

terna, 9 jenis perdu, 9 jenis liana, 29 jenis epifit, dan 2 jenis parasit. 

Dari sekian banyak jenis mangrove di Indonesia, jenis mangrove yang 

banyak ditemukan antara lain adalah api-api (Avicennia sp), bakau 

(Rhizophora sp), tancang (Bruguiera), dsn bogem atau pedada (Sonneratia 

sp), merupakan tumbuhan mangrove utama yang banyak dijumpai. Jenis-

jenis mangrove tersebut adalah kelompok mangrove yang menangkap, 

menahan endapan dan menstabilkan tanah habitatnya. Fauna mangrove 

hampir mewakili semua phylum, meliputi protozoa sederhana sampai 

burung, reptilian dan mamalia.Secara garis besar fauna mangrove dapat 

dibedakan atas fauna darat (terrestrial), fauna air tawar dan fauna air laut. 

Fauna darat, misalnya kera ekor panjang (Macaca spp), Biawak (Varanus 

salvator), berbagi jenis burung, dan lain-lain. Sedangkan fauna laut 
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didominasi oleh Mollusca dan Crustaceae. Golongan Mollusca umumnya 

didominasi oleh Gastropoda, sedangkan golongan Crustaceae didominasi 

oleh Bracyura. 

Hutan mangrove memiliki berbagai macam fungsi. Menurut 

Rahmawati (2006), beberapa fungsi yang dimiliki hutan mangrove adalah 

sebagai berikut : 

a. Fungsi Fisik 

Menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dari erosi 

(abrasi) dan intrusi air laut, peredam gelombang dan badai, penahan 

lumpur, penangkap sedimen, pengendali banjir, mengelolah bahan 

limbah, penghasil detritus, memelihara kualitas air, penyerap CO2 dan 

penghasil O2 serta mengurangi resiko terhadap bahaya tsunami. 

Irwan (2005) melaporkan bahwa keberadaan hutan mangrove dapat 

memperkecil resiko akibat dampak tsunami di Provinsi Nangroe Aceh 

Darusalam. Daerah-daerah yang memiliki front zonasi mangrove 

kerusakannya tidak terlalu parah jika dibandingakn dengan daerah yang 

tidak memiliki front hutan mangrove. Adanya perubahan lingkungan 

ekosistem wilayah pesisir laut secara tidak langsung akan mempengaruhi 

sistem komunitas yang berbeda di dalamnya, termasuk terhadap 

keanekaragaman jenis dan struktur komunitas yang berbeda dalam 

ekosistem tersebut. 

b. Fungsi Biologis 
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Merupakan daerah asuhan (nursery ground), daerah untuk mencari 

makan (feeding ground) dan daerah pemijahan ( spawning ground) dari 

berbagai biota laut, tempat bersarangnya burung, habitat alami bagi 

berbagai jenis biota, sumber plasma nutfah (hewan, tumbuhan dan 

mikroorganisme) dan pengontrol penyakit malaria. 

c. Fungsi Sosial Ekonomi 

Pada dasarnya hutan mangrove merupakan ekosistem yang kaya 

dan menjadi salah satu sumberdaya yang produktif. Namun sering pula 

dianggap sebagai lahan yang terlantar dan tidak memiliki nilai sehingga 

pemanfaatan yang mengatasnamakan pembangunan menyebabkan 

terjadinya kerusakan. Pengelolaan tambak memang menjanjkan hasil 

yang menggiurkan tetapi sangat sangat perlu dilihat kesinambungan dan 

kelestarian lingkungan yang sudah terbentuk sebelumnya. Kondisi ini 

memerlukan suatu strategi yang jelas dan nyata untuk dapat 

mempertahankan dan mengelola secara baik dan utuh hutan mangrove. 

Untuk itu perlu dikaji pendayagunaan potensi hutan mangrove, sebagai 

salah satu bagian dari ekosistem pesisir, secara berkelanjutan berbasis 

masyarakat. 

 

2.6.  Konsep Pelestarian Hutan Mangrove 

Upaya menjaga kelestarian hutan mangrove dapat dilakakukan 

melalui teknik silvoishery dan pendekatan botton up dalam upaya 

rehabilitasi. Silvoishery merupakan teknik pertambakan ikan dan uadang 

yang dikombinasikan dengan tanaman kehutanan dalam hal ini vegetasi 
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hutan mangrove. Usaha ini dilakuukan guna meningkatkan kesejahteraan 

masayrakat sekitar hutan dn memelihara ekoditem hutan mangrove sehingga 

terjaga kelangsungan hidupnya. Pengelolaan hutan mangrove sebenarnya 

sudah diatur dalam peraaturan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan dalam kaitan kondisi 

mangrove yangn rusak, kepada setiap orang yang memiliki, pengelola dan 

atuau memanfaatkan hutan kritis atau prodiksi,wajib melaksanakan 

rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan konservasi. Dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah 

Pusat terbatas pada pola umum dan penyusunan rencanamakro rehabilitasi 

hutan dan lahan. Sedangkan penyelenggaraan rehabilitasi hutandan lahan 

dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama Pemerintah Kabupaten/Kota, 

kecuali di kawasan hutan konservasi masih menjadikewenangan Pemerintah 

Pusat. Selain itu, pemerintah harus mempertahankan kondisi mangrove yang 

masih ada dengan menghentikan perizinan yang bertujuan mengkonversikan 

hutan mangrove menjadi bentuk lain seperti tambak, pertanian, HPH, 

industri, pemukiman dan sebagainya. 

 

2.7. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Dalam 

Melindungi Hutan Mangrove 

  2.7.1.Peranan Dinas Kehutanan Dalam Pelestarian Hutan. 

Dinas Kehutanan mempunyai peranan yang penting dalam 

pelestarian hutan  merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian bidang 
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kehutanan dan perkebunan serta melaksanakan kegiatan bimbingan 

dan pembinaan bidang kehutanan dan perkebunan yang meliputi 

kebijakan umum, pedoman pembinaan, mengembangkan peran serta 

masyarakat, pengelolaan administrasi, dan pengelolaan 

kesekretariatan dinas. 

Di dalam struktur kepegawaian, dinas kehutanan memiliki : 

1. Kepala bidang perlindungan dan pemanfaatan hutan yang 

mempunyai tugas pokok yaitu : melaksanakan penyusunan 

kebijakan teknis produksi, pemanfaatan hutan dan lahan serta 

perlindungan dan pengawasan hutan, melaksanakan administrasi, 

pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

Perlindungan dan Pemanfaatan Hutan. Serta memiliiki fungsi yang 

menunjang keselamatan hutan : 

a. penyiapan bahan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan 

pengembangan produksi hasil hutan yang dilaksanakan 

BUMN/BUMD, swasta dan penyiapan bahan pembinaan 

produksi hasil hutan. 

b. penyiapan bahan pemanfaatan hutan dan lahan dalam rangka 

pengembangan sektor ekonomi jangka pendek. 

c. penyiapan bahan bimbingan teknis pemanfaatan hutan dan 

lahan, termasuk bimbingan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan 

Bersama Masyarakat (PHBM). penyiapan bahan pemantauan 

inventarisasi potensi pemanfaatan hutan dan lahan. 
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d. pelaksanaan evaluasi pemantauan dan pelaporan terhadap 

pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan produksi hasil 

hutan, pemanfaatan hutan dan lahan, perlindungan dan 

pengawasan hutan. 

e. pelaksanaan pemantauan administrasi tata usaha kayu pada 

hutan produksi dan pelaksanaan stock opname kayu pada akhir 

tahun. 

f. pelaksanaan pemantauan pelelangan kayu hasil produksi 

maupun dari hasil temuan dan tangkapan, atau bencana alam 

yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani. 

g. pelaksanaan operasi pengamanan hutan dan pengawasan 

peredaran hasil hutan termasuk pos-pos peredaran hasil hutan; 

h. penyiapan bahan bimbingan penanggulangan kebakaran hutan 

dan pengaturan penggembalaan ternak dalam hutan. 

i. penyusunan bahan bimbingan pelaksanaan pengendalian 

gangguan hama dan penyakit tanaman hutan, gangguan manusia 

dan daya-daya alam lainnya dan penyiapan bahan dan 

pelaksanaan perijinan peredaran hasil hutan, termasuk hasil 

hutan ikutan. 

j. pelayanan perijinan penyelenggaraan penangkaran dan 

peredaran satwa, penyiapan bahan bimbingan perburuan satwa 

yang tidak di lindungi, pelaksanaan penyelenggaraan perijinan 

dan pengaturan pengelolaan sarang burung wallet di hutan 
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lindung dan hutan produksi dan pengevaluasian dan pelaporan 

pelaksanaan peredaran hasil hutan. 

2. Kepala bidang rehabilitasi dan konservasi. 

mempunyai tugas pokok menyusun program, melaksanakan 

penyusunan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan konservasi, 

dan melaksanakan kegiatan pengawasan, pembinaan, monitoring 

dan evaluasi rehabilitasi  dan konservasi serta melaksanakan 

penyuluhan, melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan 

terhadap kegiatan kelembagaan dan penyuluhan, melaksanakan 

administrasi, pengarsipan data dan pelaporan.Dan mempunyai 

fungsi sebagai :    

a. penyiapan rancangan teknis penghijauan dan rehabilitasi hutan. 

b. penyiapan rancangan teknis kegiatan konservasi tanah dan air. 

c. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian penghijauan dan 

d. konservasi tanah. 

e. pelaksanaan rehabilitasi hutan dan konservasi tanah, hutan 

lindung dan kawasan lindung serta lahan milik. 

f. penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan teknis tenaga 

penyuluh kehutanan lapangan. 

g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan penghijauan, 

konservasi tanah dan  rehabilitasi hutan lindung. 

h. pengusulan calon areal sumber daya genetik, pembinaan 

penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih 
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dan mutu benih/bibit tanaman hutan dan pengevaluasian dan 

monitoring terhadap penguatan kelembagaan dan 

penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala daerah. 

3. Kepala bidang perkebunan. 

Mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan di bidang 

perkebunan dan melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi 

pelaksanaan kegiatan perkebunan serta melaksanakan adminstrasi, 

pengarsipan meliputi pembenihan, produksi, proteksi, sarana dan 

prasarana perkebunan, pengembangan serta pengolahan dan 

pemasaran dan mempunyai fungsi : 

a. pembinaan peningkatan produksi komoditas tanaman 

perkebunan. 

b. pembinaan dan pengembangan serta pengawasan penangkaran 

benih/bibit komoditas perkebunan. 

c. pembinaan dan pengelolaan serta pengembangan alat dan mesin 

perkebunan, kredit komoditas tanaman perkebunan dan 

pembinaan dan pengelolaan pengendalian organisme 

pengganggu tanaman. 

4. Kepala UPTD Kehutanan dan Perkebunan. 

mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas di 

UPTD wilayah, melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang 

kehutanan dan perkebunan, memantau, mengevaluasi dan 
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melaporkan pelaksanaan kegiatan UPTD kepada Kepala Dinas.Dan 

mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program kerja di bidang kehutanan dan perkebunan 

di wilayah kerja masing-masing. 

b. pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang kehutanan dan 

perkebunan di wilayah kerja masing-masing. 

c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan 

kesekretariatan UPTD.  

5. Kelompok jabatan fungsional. 

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas 

mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu sebagian tugas 

Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan 

keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan 

bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di bidang jabatan fungsional. 

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) 

Pasal ini dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing, dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
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Sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 tahun 2015 Tentang 

Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Riau: 

1. Bidang Perlindungan Hutan 

Tugas Pokok 

Menyelenggarakan urusan pada Seksi Pengamanan Hutan, Seksi Pe

nanggulangan Kebakaran Hutan dan Seksi Perlindungan Hutan. 

Fungsi:  

1. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi 

Pengamanan Hutan, Seksi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan 

Seksi Perlindungan Hutan; 

2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Pengamanan Hutan, 

Seksi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Seksi Perlindungan 

Hutan; 

3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Pengamanan Hutan, 

Seksi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Seksi Perlindungan 

Hutan; 

4. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan 

fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
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2. Seksi Perlindungan Hutan 

Tugas Pokok 

Menyelenggarakan urusan perlindungan hutan. 

Rincian Tugas Pokok 

1. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi 

Perlindungan Hutan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

2. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok 

dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis; 

3. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis 

untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas; 

4. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara 

hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja; 

5. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai 

bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

6. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 

lainnya yang berhubungan dengan Seksi Perlindungan Hutan secara 

rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan 

kemampuan; 

7. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Perlindungan 

Hutan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik 
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secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam 

pengambilan keputusan; 

8. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas 

pokok Seksi Perlindungan Hutan secara rutin maupun berkala sebagai 

bahan dasar pemecahan masalah; 

9. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi 

Perlindungan Hutan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep 

naskah dinas yang dibutuhkan; 

10. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan 

pengawasan serta evaluasi sesuai bidang tugas pokok Seksi 

Perlindungan Hutan; 

11. Melaksanakan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung 

yang tidak dibebani hak dan hutan adat skala provinsi; 

12. Memberikan fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan 

perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala 

provinsi; 

13. Melaksanakan kegiatan perlindungan hutan pada wilayah hutan dalam 

bentuk unit atau kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL), dan 

Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); 

14. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundangundangan 

di bidang perlindungan hutan; 

15. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang perlindungan hutan; 
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16. Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat dalam 

perlindungan hutan; 

17. Melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin dalam kegiatan 

perlindungan hutan; 

18. Melaksanakan peningkatan efektifitas koordinasi kegiatan 

perlindungan hutan dan pelaporan terjadinya gangguan keamanan 

hutan; 

19. Menyelenggarakan/melaksanakan perlindungan hutan melalui 

Gerakan Penghijauan Dan Konservasi Alam Nasional (GPKAN) serta 

Gerakan Serentak Menanam Pohon Indonesia (GSMPI); 

20. Melaksanakan penilaian lomba penghijauan dan konservasi alam 

tingkat provinsi; 

21. Merencanakan dan memelihara bahan-bahan sarana/alat perlindungan 

hutan; 

22. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Perlindungan 

Hutan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan 

penyempurnaannya; 

23. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Perlindungan 

Hutan kepada Kepala Bidang Perlindungan Hutan secara periodik 

sebagai bahan pertanggung jawaban; 

24. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 
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2.8. Konsep Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Menurut Al-Quran  

Hutan Mangrove merupakan merupakan vegetasi hutan yang tumbuh 

dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut, sehingga lantainya selalu 

tergenang air. Tumbuhan mangrove bersifat unik karena merupakan 

gabungan dari ciri-ciritumbuhan yang hidup di darat dan di laut. Hutan 

mangrove memiliki banyak berfungsi bagi keseimbangan dan 

keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan,rantai makanan, melindungi 

abrasi laut dan keberlanjutan sumber daya lautandemi kelangsungan 

kehidupan manusia di muka bumi ini. Maka dari itu hutan mangrove harus 

dilindungi dari segala bentuk kerusakan baik yang disebabkan oleh manusia 

maupun hal lainnya. 

Penjelasan Al-Qur'an mengenai perlindungan hutan dari segala 

berntuk kerusakan sangat jelas dan prospektif. Dijelaskan dalam Al-Qur'an 

hutan sebagaisuatu sistem, tanggung jawab manusia untuk memelihara 

hutan dan isinya, larangan merusak hutan dan isinya, peringatan mengenai 

kerusakan hutan danisinya yang terjadi karena ulah tangan manusia dan 

pengelolaan yang mengabaikan petunjuk Allah SWT serta solusi 

perlindungan hutan dan isinya. Kemudian Hadits menjelaskan bagaimana 

perlindungan hutan secara rinci dandetail. Al-Qur'an meletakkan dasar dan 

prinsipnya secara global, sedangkan As Sunnah berfungsi menerangkan dan 

menjelaskannya dalam bentuk hukum hukum, pengarahan pada hal-hal 

tertentu dan berbagai penjelasan yang lebih rinci. 
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Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah yang bertugas 

memimpin bumi. Namun demikian, pada pelaksanaannya manusia sering 

kali menyalahgunakan kepercayaan Allah dengan melakukan aktivitas-

aktivitas danatau menghasilkan sesuatu yang berdampak negatif terhadap 

alam. Manusia seharusnya menjadi pemimpin yang egaliter. Cara pandang 

yang harus dikonstruksi adalah bahwa manusia adalah bagian dari sistem 

alam yang menempati posisinya sebagai pemimpin dalam sistem alam 

tersebut. Apabila salah satu komponen alam tersebut berjalan tidak 

semestinya, maka akan terjadikerusakan pada sistem secara keseluruhan. 

Maka dari itu, padangan egaliter tentang hidup dan alam harus dibangun 

dalam diri setiap pribadi manusia. 

Allah SWT berfirman Kitab Suci Al-Qur'an Surat Al-Qashash Ayat 

77yaitu : 

 

Artinya : "carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakanbahagianmu dari 

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 

Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 

(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbua 

tkerusakan." (QS. 28:77). 

 

Selanjutnya Firman Allah SWT dalam Kitab Suci Al-Qur'an surat AlBaqarah 

ayat 205 : 
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Artinya : "Dan apabila ia berpaling, ia berjalan di bumi untuk mengadakan 

kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan 

Allah tidak menyukai kebinasaan" (QS. 2: 205). 

 

Dari ayat diatas sangat jelas maksudnya, yakni melarang manusia 

pada umumnya dan umat islam pada khususnya melakukan perusakan alam 

di mukabumi sebab Allah SWT melaknat orang-orang yang hidupnya 

menimbulkan kerusakan di bumi. Dan dari penjelasan diatas dapat dilihat 

dengan jelas bahwa manusia sebagai khalifah dimuka bumi dilarang untuk 

merusak hutan dan isinya baik itu hutan mangrove dan lainnya. Maka dari 

itu, sebagai umat islam sudah seharusnya kita menjaga dan melindungi 

hutan beserta isinya dari segala bentuk kerusakan. Menurut kajian Ushul 

fiqh, ketika kita dilarang melakukan sesuatu berartikita diperintahkan untuk 

melakukan kebalikannya.Misalnya, kita dilarang merusakalam berarti kita 

diperintah untuk melestarikan alam. Adapun status perintah tersebut 

tergantung status larangannya. Contoh, status larangan merusak alam adalah 

hukumnya haram, itu menunjukan bahwa perintah melestarikan alam 

hukumnya wajib. 

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa Allah SWT telah menciptakan 

alam semesta ini beserta isinya agar manusia sebagai khalifah di bumi bisa 

menjagadan merawatnya dengan baik. Hal itu dimaksudkan agar 

keseimbangan alam dapat terjaga dengan baik dan terhindar dari bencana. 

Dalam hal ini jelas terlihat bahwa manusia harus melindungi alam yang 

didalamnya berupa hutan mangrove agar terjaga dari berbagai bentuk 
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kerusakan. Tetapi pada kenyataannya kerusakan alam dan lingkungan ini 

merupakan akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. 

Dalam hal perlindungan hutan dari segala bentuk kerusakan, 

Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang beberapa hal, diantaranya 

agar melakukan penghijauan, melestarikan kekayaan hewani dan hayati, dan 

lain sebagainya. 

"Barang siapa yang memotong pohon Sidrah maka Allah akan 

meluruskan kepalanya tepat ke dalam neraka." (HR. Abu Daud dalam 

Sunannya)"Barangsiapa di anatara orang Islam yang menanam 

tanaman maka hasil tanamannya yang dimakan akan menjadi 

sedekahnya, dan hasil tanamanyang dicuri akan menjadi sedekah. 

Dan barangsiapa yang merusaktanamannya, makaakan menjadi 

sedekahnya sampai hari Kiamat."(HR.Muslim). 

 

Hal ini berdasarkan pada Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 

41 yaitu : 

Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di taut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan 40 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalanyang 

benar)". (QS. Ar-Rum: 41). 

 

Manusia sering melakukan hal-hal yang berujung pada rusaknya alam, 

seperti penggundulan hutan mangrove secara besar-besaran, konsumsi 

energi yang berlebihan, konversi lahan, penambangan yang melampaui 

batas, dan masihbanyak lainnya. Seharusnya manusia sebagai khalifah di 

muka bumi inibertanggung jawab sepenuhnya pada apa yang terjadi di 

muka bumi ini. Hal inimerupakan suatu ironi dimana perusakan yang 
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dahsyat terhadap alam justru dilakukan oleh makhluk yang seharusnya 

bertindak sebagai khalifah yaitu pelindungdan pemelihara bumi ini. 

Penebangan hutan mangrove tanpa diikuti peremajaan kembali 

menyebabkan rusaknya ekosisitem hutan mangrove tersebut. Apalagi 

adanya pemanfaatan sevara besar-besaran hutan mangrove tersebut semakin 

menyebabkan rusaknya ekologi hutan mangrove tersebut. Padahal 

keberadaan hutan sangat berguna bagi keseimbangan hidrologik dan 

klimatologik, termasuk sebagai tempat berlindungnya binatang yang hidup 

didalamnya. 

Melihat kenyataan tersebut, mestinya perkara konservasi hutan dan 

lahan sudah merupakan suatu keharusan, demi berlangsungnya kehidupan 

manusia. Usaha yang dapat dilakukan antara lain reboisasi atau penanaman 

kembali danlainnnya.  

 

2.9.Penelitian Terdahulu 

Didalam pembuatan karya ilmiah atau penelitian, penelitian 

terdahaulu sangat penting untuk membedakan dari beberapa judul penelitian 

yang sama. Dari penelitian terdahulu ini penulis dapat membedakan atau 

memmbuat penekanan terhadap penulisan karya ilmiah yang penulis 

lakukan sehingga walaupun ada persamaan dalam judul tetapi maknanya 

berbeda dan faktor permsalahannya berbeda 

Berdasarkan survey yang penulis lakukan, penulis menemukan judul 

yang sama dan permasalahan yang hamper mendekati penelitian yang 

penulis lakukan, yaitu : 
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1. Analisis peran Pemerintah dalam penanggulangan kerusakan hutan dan 

lahan Provinsi Riau (Andriyas Saputra 2010). Indicator yang digunakan 

adalah pencegahan kerusakan hutan, pemberantas perusakan hutan, 

pelaku pencegahan perusakan hutan, izin usaha perkebunan, ketentuan 

pidana. Ada beberapa aspek yang di jadikan pengukuran peran 

pemerintah dalam penanggulangan kerusakan hutan dan lahan yaitu : 

aspek pertama pencegahan kerusakan hutan, berdasarkan hasil analisa 

penulis dari temuan dilapangan sarana dan prasaran masih minim 

pengadaannya serta pemenuhan sumber daya pengamanan yang masih 

terbatas ini yang menjadikan peran pemerintah dari segi melakukan 

pencegahan kerusakan hutan masih bisa dikatakam masih belum 

maksimal. Aspek kedua pemberantasn kerusakan hutan, berdasarkan 

hasil analisa penulis dari temuan dilapangan mengarah kepada belum 

maksimal karena peran pemerintah dalam melakukan pemberntasan 

kerusakan hutan belum berjalan sebagaimana mestinya. Aspek ketika 

pelaku pencegahan kerusakan hutan, berdasarkan hasil analisa penulis 

dari temuan dilapangan mengarh cukup baik, kartena seluruh pihah telah 

berjalan sebagai mana diharapkan. Aspek keempat izin husaha 

perkebunan, berdasarkan hasil analisa penulis dari temuan dilapangan 

serta pernyataan impormen penelitian mengarah kepada cukup baik, 

karena peran pemerintah  dalam menganlisa dampak, upaya pengelolaan, 

pemantauan, manajemen resiko sampai kepada kejelasan hak guna 

husaha terbukti memiliki peran yang aktif, artinya tidak hanya 
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memberikan izin usaha perkebunan akan tetapi ikut dalam pemantauan 

dan sebagainya. Aspek kelima ketenutan pidana berdasarkan hasil analisa 

penulis dari temuan dilapangan mengarah kepada baik , karena setiap 

pelaku kerusakan hutan yang telah ditetapkan tersangka langsung 

dihukum sesuai ketentuan berlaku. Adapun perbedaan dengan penelitian 

penulis adalah penulis melakukan penelitian terhadap bagaimana peran 

pemerintah dalam melakukan perlindungan hutan mangrove berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009. 

2. Kajian Kerusakan Ekosistem Manggrove Di Kecamatan Wakorumba 

Utara Kabupaten Buton Utara Sulawesi Tenggara (Syamria Dhinata 2013) 

Kecamatan Wakorumba Utara merupakan salah satu Kecamatan di 

Kabupaten Buton Utara Sulawesi Tenggara yang sebagian besar 

masyarakat memanfatkan potensi sumber daya alam pesisir terutama 

mengkonversi hutan manggrove untuk dijadikan areal pembuatan tambak, 

perkebunan, pembukaan infrastruktur jalan, pembuatan pelabuhan, 

pembangunan pasar dll, dalam pelaksanaan pembangunan daerah serta 

sebagian penduduk untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Kenyataan 

ini berdasarkan hasil survey penulis di lapangan, dan diperoleh data 

jumlah penduduk secara keseluruhan di lokasi penelitian adalah 6.096 jiwa 

dengan jumlah 1.800  KK. Penduduk yang memanfaatkan wilayah pesisir 

adalah sebesar 1.035 KK (65,00 %) dari jumlah KK yang ada. 

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh penulis perusakan lahan hutan 

bakau yang berpindah-pindah terjadi di daerah penelitian dipengaruhi oleh 
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pemahaman masyarakat tentang pelestarian mangrove masih rendah baik 

dari segi sosial maupun dari segi ekonomi.Adapun perbedaan dengan 

penelitian penulis adalah penulis melakukan penelitian terhadap 

bagaimana peran pemerintah dalam melakukan perlindungan hutan 

mangrove berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009. 

3. Analisis Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit Pelaksanaan teknis 

kesatuan pengelolaan hutan produksi model tasik besar serkap di dinas 

kehutanan provinsi Riau ( Gilang Pramadhanansyah Tambunan 2011). 

Adapun indicator yag digunkan adalah: penyelenggaraan pengelolaan 

hutan, penjabaran kebijakan kehutanan nasional, pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan hutan, pelaksanaan pemantauan dan penilaian, 

penyelenggaraan upaya-upaya membuka peluang investasi, adapun hasil 

pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis kesatuan 

pengelolaan hutan produksi model tasik besar serkap di dinas kehutanan 

provinsi Riau yang berpedoman pada peraturan Gubernur Riau Nomor 47 

Tahun 2011 Tentang tugas pokok dan fungsi  berjalan sesuai/maksimal 

dengan peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat 

diketahui dari persentase rata-rata kualitatif yang berada pada skala 

80,97%. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis 

melakukan penelitian terhadap bagaimana peran pemerintah dalam 

melakukan perlindungan hutan mangrove berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009. 
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Sedangkan judul yang penulis buat adalah “Implementasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan (Studi 

Kasus Perlindungan Hutan Mangrove Di Kecamatan Reteh). Didalam 

penelitian terdahulu ini penulis merujuk pada skripsi diatas, bahwasanya 

sebagai pendukung dan pertimbangan penulis dalam melakukan penelitian 

dan mempermudah penulis menyelesaikan karya ilmiah ini. 

 

2.10. Definisi Konsep 

Untuk memudahkan pengertian dan pemahaman dalam menafsirkan 

istilah dalam penulisan ini, maka penulis memberikan batasan-batasan 

konsep diantaranya : 

a. Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk 

mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan 

konsisten dalam mencapai tujuan tertentu dalam hal ini adalah Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan. 

b. Implementasi atau pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan Hutan diterapkan atau dilaksanakan secaranyata dan 

sistematis. 

c. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada masyarakat 

mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan Hutan, khususnya hutan mangrove yang ada di 

Kecamatan Reteh 
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d. Sumber daya yaitu menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan Hutan untuk memudahkan administrasi, sumber daya yang 

dimaksud dapat berupa sumber daya manusia, dana dan insentif. 

e. Disposisi atau sikap pelaksana yaitu menyangkut masalah persepsi 

pelaksana dalam juridis dimana kebijakan disampaikan. 

f. Struktur birokrasi yaitu lebih berhubungan dengan kemampuan dan 

kriteria staf tingkat pengawas hirarki terhadap keputusan. 

g. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi 

kerusakan hutan,kawasan hutan dan hasil hutan,yang disebabkan oleh 

perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan 

penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, 

masyarakatdan perseorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, 

investasiserta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. 

h. Hutan mangrove adalah vegetasi hutan yang tumbuh didaerah pantaidan 

sekitar muara sungai (selain dari formasi hutan pantai)yang selaluatau 

secara teratur digenangi oleh air laut serta di pengaruhi pasang surut. 

2.11. Konsep Operasional 

Adapun konsep operasional  pada penelitian akan penulis sajikan 

pada table berikut : 
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Tabel. 2.2 : Konsep Operasional Penelitian 

Variable Indikator Subindikator 

Model implementasi 

kebijakan meneurut 

Edwards III dalam Budi 

Winarno 

1. Komunikas

i   

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Mengadakan sosialisasi terhadap 

kebijakan tentang perlindungan 

hutan mangrove. 

b. Memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai pentingnya 

melestarikan hutan mangrove. 

c. Memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai sanksi bagi 

yang melanggar peraturan  

2. Sumber 

Daya 

 

a. Menyediakan sumber daya 

manusia yang berkualitas sebagai 

pelaksana kebijakan  

b. Menyediakan fasilitas yang di 

perlulakan dalam pelaksanaan 

kebijakan  

c. Menyediakan anggaran yang 

memadai untuk pelaksanaan 

kebijakan 

3. Disposisi a. Pemahaman dan pengetahuan 

para pelaksana terhadap 

kebijakan  

b. Respon dari pada pelaksana 

terhadap implementasi kebijakan 

c. Memeberikan insentif bagi para 

pelaksana 

4. Struktur 

birokrasi 

a. Melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan kebijakan  

b. Memberikan sankasi terhadap 

penyimpangan yang terjadi 

c. Memiliki tanggung jawab untuk 

bekerja 

Sumber :Budi Winarno 
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2.12. Kerangka Berfikir 

Uma Sekaran dalam Sugiyono (2007:65) mengemukakan bahwa 

kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting. 

Kerangka pikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih 

jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang 

menentukannya. Adapun kerangka pikiran dalam penelitian ini dapat dilihat 

dalam skema berikut: 
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Gambar 2.1 :Bagan  Kerangka Pikiran Penelitian Mengenai 

Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2009 Tentang  Perlindungan Hutan (Studi Kasus Tentang 

Hutan Mangrove  Di Kecamatan  Reteh Kabupaten 

Indragiri Hilir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Budi Winarno 

Peraturan Pemerintah Nomor 

60Tahun 2009 

Tentang Perlindungan Hutan 

 

Pemerintah Kabupaten Indragiri 

Hilir 

Dinas Kehutanan  Provinsi Riau 

Komunikasi 
a. Mengadakan 

sosialisasi 

kebijakan 

tentang 

perlindungan 

hutan mangrove 

b. Memberikan 

informasi 

kepada 

masyarakat 

mengenai 

pentingnya 

c. Memberikan 

informasi 

kepada 

masyarakat 

mengenai 

sanksi bagi 

yang melanggar 

peraturan 

Sumber daya 

a. Menyediakan 

sumberdaya 

manusia yang 

berkualitas 

sebagai 

pelaksana 

kebijakan 

b. Menyediakan 

fasilitas yang 

diperlukan 

dalam 

pelaksanaan 

kebijakan 

c. Menyediakan 

anggaran yang 

memandai 

untuk 

pelaksanaan 

kebijakan 
 

Disposis 

a. Pemahaman dan 

pengetahuan 

para pelaksana 

terhadap 

kebijakan 

b. Respon dari 

para pelaksana 

terhadap 

implementasi 

kebijakan 

c. Memberikan 

insetif bagi para 

pelaksana 

kebijakan 

Struktur Birokrasi 

a. Melakukan 

pengawasan 

terhadap 

pelaksanaan 

kebijakan 

b. Memberikan 

sanksi terhadap 

penyimpangan 

yang terjadi  

c. Memiliki 

tangguung jawab 

untuk bekerja 

Terjaganya kelestarian hutan mangrove di Kecamatan Reteh Kabupaten 

Indragiri Hilir 


