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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Otonomi Daerah 

Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar setelah runtuhnya masa 

orde baru yang dipimpin oleh soeharto pada tahun 1998 lalu. Setelah runtuhnya 

rezim orde baru maka muncullah reformasi sebagai bentuk perubahan dari sistem 

pemerintahan sentralistik menuju kearah sistem pemerintahan yang desentralistik. 

Adanya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia akan memberi peluang 

kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri secara luas dan 

bertanggung jawab, yang dikenal dengan otonomi daerah. Pemberian otonomi 

yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat. 

Otonomi Daerah sebagai implementasi pemberlakuan UU No. 23 tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai revisi dari UU No. 32 tahun 2004) 

yaitu adanya hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa penguasaan hutan oleh 

negara memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan 

mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil 

hutan.  
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Otonomi Daerah merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat yaitu 

sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah 

dapat melaksanakan fungsinya untuk mengatur dan mengurus kewenangan daerah 

berdasarkan kebutuhan masyarakat daerah. Agar pelaksanaan fungsi pemerintahan 

tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka pemerintah daerah membutuhkan 

organisasi perangkat daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 

efektif dan efisien. Organisasi perangkat daerah ataupun SKPD yang sangat erat 

kaitannya dengan permasalahan pengawasan hutan maupun perlindungan hutan 

yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui kebijakan yang dibuat oleh pihak 

terkait dan dengan adanya program pendukung untuk mewujudkan visi dan misi 

dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau.  

Sejak otonomi daerah pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif 

Hasyim diserahkan kepada daerah yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Riau, yang 

dijelaskan sebelum otonomi daerah Tahura Sultan Syarif Hasyim dikelola oleh 

Unit/Balai KSDA Riau sedangkan sesudah otonomi daerah dikelola oleh Dinas 

Kehutanan Provinsi Riau. Dinas Kehutanan Provinsi Riau mempunyai tugas 

pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dibidang Kehutanan. Sehingga 

dalam penelitian ini penulis melihat bahwasannya Dinas Kehutanan Provinsi Riau 

selaku instansi pemerintah yang mengambil andil berat dalam permasalahan 

Kehutanan, maka segala jenis permasalahan yang terkait dengan Kehutanan akan 

menjadi tugas dan kewajiban Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan 
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Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 tahun 2009 tentang uraian tugas Dinas 

Kehutanan Provinsi Riau pasal 3. 

2.2 Peran 

Peran merupakan hal yang penting didalam organisasi atau pemerintahan, 

karena peran yang baik akan menentukan suatu perubahan yang diharapkan setiap 

orang, tentunya perubahan kearah kemajuan. Dengan adanya peran akan 

meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepada 

seseorang tersebut. 

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu 

pengantar (2012:212),  menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara 

kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya 

tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan 

sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. 

Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang 

mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan 

hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang 

diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan 

oleh masyarakat kepadanya.  

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa peran merupakan perilaku seseorang 

dalam posisi tertentu, peran juga ada didalam setiap organisasi, setiap pemimpin 
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memiliki peran penting dalam sebuah organisasi dan bertanggung jawab untuk 

mencapai sebuah tujuan organisasi.  

Menurut Soejono Soekanto (2012:213) peranan mencakup dalam tiga hal 

yaitu : 

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial di kenal 

ada empat meliputi : 

a. Cara, lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam 

masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan 

mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan 

dari individu yang dihubunginya. 

b. Kebiasaan, sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang 

sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan 

tersebut. 

c. Tata kelakuan, merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari 

kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara 

sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-

anggotanya. 

d. Adat istiadat, merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat 

integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat 
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meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat 

istiadat. Soejono Soekanto (2012:174). 

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. Prilaku individu adalah aktivitas seorang atasan 

dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan 

pengendalian untuk mengambil keputusan tentang kecocokan antar 

individu, tugas pekerjaan dan efektivitas. 

Menurut Narwoko, dkk (2014:158- 159) peran, merupakan aspek dinamis 

dari kedudukan (status). Artinya, Jika seseorang telah menjalankan hak-hak dan 

kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah 

melaksanakan sesuatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena satu dengan 

yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada 

status tanpa peran.  

Sebagaimana kedudukan, maka setiap orangpun dapat bermacam-macam 

peran yang berasal dari pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahwa peran 

tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-

kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak 

menunjuk pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam 

masyarakat dan menjalankan suatu peran.  

Peranan menuntut seseorang agar dapat menjalankan suatu perannya 

dengan baik, namun terkadang seseorang bisa saja mengalami role-distance, yaitu 
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gejala yang apabila seseorang merasakan dirinya tertekan, itu disebabkan 

seseorang tersebut merasa dirinya tidak sesuai untuk melaksanakan peran yang 

diberikan masyarakat kepadanya, sehingga tidak dapat melaksanakan perannya 

dengan sempurna atau bahkan menyembunyikan diri. 

Keseluruhan dari teori di atas bahwa peran yang baik dalam sebuah 

organisasi sangat diperlukan dalam menjalankan sebuah organisasi untuk 

mewujudkan visi dan misi dari organisasi tersebut. Sehingga untuk menjalankan 

sebuah organisasi dengan baik maka peran yang menjalankan fungsinya harus 

diiringi dengan fungsi pengawasan yang merupakan fungsi penting dalam 

penyelenggaraan pemerintah untuk menjamin kelancaran dan mengukur tingkat 

kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya sehingga dapat diadakan perbaikan. 

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran 

menurut Narwoko (2014:158-159) yang mengemukakan bahwa: “Peranan 

meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang 

dalam masyarakat”. Peran dalam hal ini berupa rangkaian peraturan-peraturan 

yang terdapat didalam instansi dan dalam kehidupan masyarakat, sebuah instansi 

yang memiliki kedudukan dan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk 

mewujudkan visi dan misi dari instansi tersebut. Namun, untuk mengetahui 

seberapa jauh baik atau buruknya sebuah peran dalam sebuah organisasi/instansi 

tersebut, maka penulis melihat keberhasilannya dari segi pengawasannya. 

2.3 Pengawasan 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen yang penting, 

pengawasan terdiri dari penentuan apa yang akan dilaksanakan, menilai dan 
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menerapkan tindakan perbaikan yang dilakukan untuk mengusahakan agar apa 

yang telah dilaksanakan dapat terwujud sesuai dengan rencana yang ditentukan 

sebelumnya. Penerapan pengawasan tidak lain bertujuan untuk menjamin 

ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang dilakukan 

untuk mencapai kebijaksanaan dan  perintah, menertibkan arahan kegiatan 

pekerjaan, mencegah pemborosan dan penyelewengan dalam melakukan 

pekerjaan, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa 

yang dihasilkan, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan 

organisasinya yang tengah berjalan. 

Menurut M. Kadarisman (2012:171) Pengawasan adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk mengendalikan pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang dilakukan 

seseorang, agar proses pekerjaan tersebut sesuai dengan hasil yang diinginkan. 

Pengawasan adalah fungsi dalam manajemen yang harus dilaksanakan oleh setiap 

pimpinan semua unit atau satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau 

pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. 

Fungsi pengawasan menurut M Kadarisman (2012:194) yaitu: 

1. Menetapkan tujuan-tujuan dan merencanakan bagaimana mencapainya. 

2. Menentukan berapa banyak orang atau karyawan diperlukan serta 

keterampilan-keterampilan yang perlu mereka miliki. 

3. Menyeleksi individu-individu untuk mengisi posisi-posisi dan kemudian 

mereka diberi tugas kerja dan membantu mereka yang bertanggung jawab 

untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. 

4. Meneliti bagaimana baiknya rencana-rencana yang akan dilaksanakan. 
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Menurut Irham Fahmi (2012:84) pengawasan secara umum dapat 

didefenisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan 

efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. 

Pengawasan adalah suatu bentuk pengamatan yang umumnya dilakukan secara 

menyeluruh, dengan jalan mengadakan perbandingan antara yang dikonstatir dan 

seharusnya dilaksanakan. Sedangkan istilah pengendalian merupakan sarapan dari 

istilah dalam bahasa Inggris control. 

 Pengawasan ini berkaitan erat sekali dengan fungsi perencanaan dan kedua 

fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena : 

1. Pengawasan harus terlebih dahulu direncanakan. 

2. Pengawasan baru dapat dilakukan jika ada rencana. 

3. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengawasan dilakukan dengan baik. 

4. Tujuan dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah 

pengawasan atau penilaian dilakukan. 

Dijelaskan menurut Irham Fahmi (2012:85) peran pengawasan secara 

umum ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan diberlakukannya  

pengawasan pada suatu organisasi, yaitu : 

1. Pengawasan memiliki peran penting terutama dalam memastikan setiap 

pekerjaan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. 

2. Disamping itu pengawasan juga memiliki peran dalam membantu manajer 

dalam mengawal dan mewujudkan keinginan visi dan misi perusahaan, 

dan tidak terkecuali telah menempatkan manajer sebagai pihak yang 

memiliki wewenang sentral di suatu organisasi. 
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3. Pengawasan bernilai positif dalam membangun hubungan yang baik antara 

pimpinan dan karyawan. Ini sebagaimana ditegaskan oleh George R. Terry 

dan Leslie W. Rue mengatakan, “Manajer yang efektif menggambarkan 

pengawasan untuk membagi-bagi informasi, memuji pelaksanaan yang 

baik dan menampak mereka yang memerlukan bantuan serta menentukan 

bantuan jenis apa yang mereka perlukan”. 

4. Pengawasan yang baik memiliki peran dalam menumbuhkembangkan 

keyakinan para stakeholders pada organisasi. Stakehorders adalah mereka 

yang memiliki kepedulian tinggi pada organisasi. Mereka yang 

dikategorikan sebagai stakeholders adalah pemerintah, kreditur, supplier 

(pemasok), investor, akuntan publik, akademisi, lembaga penilai, 

karyawan, dan lain-lain. 

Secara umum ada beberapa alasan mengapa dalam suatu organisasi 

diperlukan pengawasan yaitu : (Irham Fahmi, 2012:85) 

1. Agar kualitas output yang dihasilkan menjadi lebih baik dan sesuai dengan 

keinginan banyak pihak, khususnya pengguna produk. 

2. Terbentuknya konsep manajemen sesuai dengan yang diinginkan oleh 

pihak komisaris maupun manajemen perusahaan. Misalnya pihak 

komisaris perusahaan menginginkan perolehan deviden tahun ini adalah 12 

persen, maka karena pengawasan yang dilakukan begitu ketat oleh pihak 

komisaris pada kinerja dari manajemen perusahaan maka akhirnya target 

12 persen tersebut tercapai. 
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3. Dengan adanya pengawasan maksimal diharapkan tujuan dan keinginan 

terbentuknya Good Corporate Governance (GCG) akan diwujudkan. 

Pembentukan GCG lebih jauh telah memposisikan terwujudnya organisasi 

yang bersih (clean organization) dan manajemen yang profesional. 

Selanjutnya menurut Brantas (2009) dalam Nur atikah (2013) Pengawasan 

adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan untuk tujuan korektif guna penyempurnaan lebih 

lanjut. Menurut Strong dalam buku Brantas (2009) pengawasan adalah proses 

dalam pengaturan berbagai faktor dalam perusahaan agar pelksanaan sesuai 

dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. 

Menurut Badri M. Sukoco (2007:129) tujuan pengawasan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kerja organisasi secara kontinu. 

2. Meningkatkan efesiensi bagi organisasi. 

3. Menilai derajat pencapaian rencana kerja dengan hasil aktual yang dicapai. 

4. Mengkoordinasikan beberapa elemen tugas atau program yang dijalankan. 

5. Meningkatkan keterkaitan terhadap tujuan organisasi agar tercapai. 

Adapun  cara-cara pengawasan  menurut  Menurut Sondang P. Siagian 

(2008:115-116 ) adalah: 

1.  Teknik pengawasan langsung yaitu teknik pengawasan  yang dilakukan 

oleh menejer  pada waktu kegiatan sedang  berjalan.  Pengawasan 

langsung ini dapat  terbentuk  inspeksi  mendadak  on the spot  

obsersvation,  dan on the spot  report. 
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2. Teknik  pengawasan  tidak  langsung  yaitu  pengawasan  dari jarak jauh 

melalui  laporan yang telah disampaikan  oleh para bawahan  yang 

berbentuk lisan maupun  tulisan. 

 Menurut Hasnun jauhari (2015:71) Pengawasan sebagai keseluruhan 

proses  kegiatan menilai terhadap objek pemeriksaan, dengan tujuan agar 

perencanaan  dan pelaksanaan berjalan sesuai dengan fungsinya, dan berhasil 

mencapai tujuan  yang ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh aparat 

pengawas fungsional  tersebut setidaknya juga perlu berpegang pada norma 

pengawasan umum  sebagaimana dirumuskan berikut ini :  

1. Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, yaitu tidak mengutamakan  

siapa yang salah, tetapi apabila ditemukan kesalahan, penyimpangan  dan 

hambatan supaya dilaporkan apa yang terjadi (what), apa sebab- sebab 

terjadi (why), dan menemukan cara memperbaikinya (how).  

2. Pengawasan merupakan proses yang berlanjut, yaitu dilaksanakan  secara 

terus menerus sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang 

berkesinambungan guna meningkatkan kinerja organisasi.  

Pengawasan harus menjamin koreksi yang cepat dan tepat terhadap  

penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan untuk mencegah 

berlanjutnya kesalahan dan atau penyimpangan. 

2.4 Peran Dinas Kehutanan Terhadap Pengawasan Kawasan Tahura 

  Dinas Kehutanan Provinsi Riau adalah yang bertanggung jawab dibidang 

Kehutanan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 
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2010.  Peraturan ini dibentuk dalam upaya memberi arahan pada pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau.  

 Dinas Kehutanan Provinsi Riau sebagaimana dimaksud,  mempunyai tugas 

dan  fungsi seperti berikut ini:  

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang kehutanan. 

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 

kehutanan. 

3. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kehutanan. 

4. Melakukan pengawasan dan pengendalian bidang kehutanan. 

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 Dinas Kehutanan Provinsi Riau mempunyai peran penting dalam 

melakukan perlindungan, pengelolaan dan pengawasan hutan dengan cara 

melakukan tindakan pengawasan ataupun pengamanan hutan, sehingga dalam 

menjalankan perannya bidang kehutanan membutuhkan fungsi pengawasan untuk 

memastikan bahwa apa yang sudah dikerjakan sesuai dengan tujuan/harapan. 

Dalam proses pengawasan Kawasan Tahura dari semua 

pelanggaran/kejahatan yang terjadi di dalam kawasan, berikut strategi 

pengawasan dan pengelolaan Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui KPHP 

Minas Tahura dalam mengamankan kawasan Tahura : 

1. Patroli. 

Merupakan kegiatan pengawasan pengamanan hutan yang dilakukan 

dengan cara gerakan dari satu tempat ketempat lain oleh dua atau lebih diwilayah 
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hutan yang menjadi tanggung jawabnya atau daerah tertentu dimana terjadi 

pelanggaran/kejahatan terhadap kawasan hutan/hasil hutan. Secara teratur dan 

selektif atau tergantung situasi dan kondisi keamanan hutan dengan tujuan 

mencegah gangguan terhadap kawasan hutan dan hasil hutan, mengetahui situasi 

lapangan serta melakukan tindakan terhadap pelaku pelanggaran/kejahatan yang 

ditemukan pada waktu patroli. 

2. Kegiatan Preemtif.  

Merupakan kegiatan yang ditujukan guna meningkatkan pengetahuan 

masyarakat tentang tindakan pidana kehutanan 

3. Kegiatan Preventif.  

Merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, 

mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan 

tindak pidana kehutanan. 

4. Kegiatan Represif. 

Merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia untuk 

mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang 

dilakukan oleh seseorang atau kelompok. 

5. Penjagaan  

Merupakan  kegiatan pengawasan yang dilakukan pada tempat-tempat 

yang telah ditentukan. 
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6. Intelijen 

Merupakan upaya menghimpun data, informasi secara rahasia untuk 

dipergunakan sebagai bahan masukan bagi penyelidikan atau penyidikan lebih 

lanjut. 

Upaya Dinas Kehutanan dalam mengantisipasi kejahatan maupun 

pelanggaran di bidang kehutanan: 

1. Patroli Wilayah KPHP Model Minas Tahura 

Teknis Pelaksanaan adalah kegiatan preventif, yaitu kegiatan yang 

ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan 

seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan.  

2. Pencegahan Perambahan, Kebakaran Hutan dan Lahan 

Dengan program pencegahan yang baik maka perambahan, kebakaran 

tidak perlu terjadi, sehingga kerusakan akibat perambahan, kebakaran dapat 

dihindarkan. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan, praktek silvikultur yang 

tepat, modifikasi bahan bakar, serta penegakan peraturan perundang-undangan. 

3. Sosialisasi ke Masyarakat sekitar Hutan 

Sebagian besar kebakaran di Indonesia disebabkan oleh manusia, baik oleh 

sebab kelalaian maupun kesengajaan, maka dukungan dan kerjasama masyarakat 

menjadi penting agar program perlindungan dapat berhasil. Untuk itu sangat perlu 

adanya penyuluhan dan pendidikan yang berulang-ulang untuk menarik minat 

masyarakat terhadap perlindungan hutan dan membuat mereka peduli terhadap 

kelestarian hutan.  
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4. Peta rawan kebakaran hutan (Hotspot) 

Untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan dapat juga di pantau dengan 

adanya peta rawan kebakaran hutan dan lahan sebagai navigasi/acuan untuk tim 

patroli pegawai KPHP Model Minas Tahura dalam melaksanakan tugas Patroli. 

2.5 Pandangan Islam Tentang Pengawasan Kawasan Hutan 

Di muka bumi ini Selain untuk beribadah kepada Allah, manusia juga 

diciptakan sebagai khalifah dimuka bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki 

tugas untuk memanfaatkan, mengelola, mengawasi dan memelihara alam semesta. 

Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan 

semua makhluk-Nya, khususnya manusia. Ayat alquran tentang larangan 

melakukan kerusakan hutan dan allah membenci orang-orang yang melakukan 

kerusakan terhadap hutan. Dijelaskan dalam surat Ar-Rum (41-42) 

                                                                                                         

                                                                                         

Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan 

perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) 

perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah : 

Adakanlah perjalanan dimuka bumi dan perlihatkanlah bagaimana kesudahan 

orang-orang yang dulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang 

mempersekutukan (Allah).” (QS Ar Rum : 41-42) 

Allah SWT juga menjelaskan dalam Alquran tentang larangan berbuat 

kerusakan dimuka bumi. (QS Al-A’raf : 56) 
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“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah 

memperbaikinya dan berdoalah kepadaNya dengan rasa takut dan harapan. 

Sesungguhnya Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik”. ( QS.7/56 )   

Islam sebagai agama samawi menekankan kepada seluruh umatnya untuk 

selalu berperilaku konservatif terhadap lingkungan dengan cara : 

1. Melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap berbagai potensi 

sumber daya alam (hutan dan perairan) yang telah diciptakan Allah SWT. 

2. Manusia dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk 

meningkatkan kesejahteraanya dengan bijaksana dan menjaga kelestarian 

alam dan lingkungan. 

2.6 Defenisi Konsep 

Defenisi konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan 

presepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, dimana ditulislah batasan-batasan 

pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasan ini. 

1. Peran merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang yang 

memiliki kedudukan tertentu. Dengan adanya peran yang ada dalam diri 

seseorang, maka seseorang harus menjalankan peranannya dengan baik 

dan penuh tanggung jawab dengan kedudukan yang dimiliki oleh orang 

tersebut. 
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2. Pengawasan merupakan fungsi dalam manajemen fungsional yang harus 

dilaksanakan oleh setiap pemimpin/manejer semua unit/satuan kerja 

terhadap pelaksanaan pekerjaan terhadap lingkungannya. Oleh karena itu 

pengawasan harus dilakukan dengan baik supaya tidak terjadi kerusakan 

dalam pekerjaan yang dilakukan. 

2.7 Konsep Operasional 

Konsep operasional dari penelitian ini adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

Variabel 

Penelitian 

Indikator Sub Indikator 

Peran Dinas 

Kehutanan Provinsi 

Riau dalam 

Mengawasi 

Kawasan 

Konservasi Taman 

Hutan Raya Sultan 

Syarif Hasyim. 

1. Patroli 

pengamanan 

 

1. Mencegah terjadinya 

penebangan pohon secara liar, 

perambahan kawasan dan 

kebakaran hutan 

2. Mengamankan seluruh 

kawasan Tahura dengan 

prioritas pada lokasi lokasi 

yang rawan. 

2. Operasi Gabungan 

 

1. Menyita barang bukti sebagai 

upaya penegakan hukum bagi 

para pelanggar. 

2. Melibatkan kepolisian, 

pemerintah daerah sesuai 

ketentuan perundang 

undangan. 

3. Sosialisasi kepada 

masyarakat sekitar 

Tahura 

1. Menumbuhkan kesadaran di 

kalangan masyarakat di 

sekitar Tahura SSH tentang 

fungsi konservasi dan 

perlindungan Tahura. 

2. Pemberdayaan masyarakat di 

sekitar Tahura SSH. 

4. Pemasangan papan 

peringatan/laranga

n. 

1. Menginformasikan tentang 

larangan menebang, 

memburu, membakar, 

merambah kawasan hutan. 

2. Menginformasikan sanksi 

hukum terhadap pelakunya 

yang dipasang pada papan 

peringatan di tempat tempat 

strategis. 

(Sumber: Petunjuk Teknis Pengawasan, Pengamanan dan Perlindungan 

Kawasan Tahura SSH Tahun 2016). 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Nur Atikah (2013) Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan dalam 

jurnal yang berjudul Pengaruh Pengawasan Terhadap Pelestarian Hutan Lindung 

pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal (Studi di 

Desa Huta Bargot, dimana dalam penelitian ini di bahas tentang Bagaimana 

pengawasan terhadap pelestarian hutan lindung pada Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal. Disini dijelaskan bahwa pelestarian 

hutan lindung di Desa Hutabargot masih sangat minim, dan sudah ada kontrak 

kerja dengan perusahaan yang menangani hutan lindung yang ada di Desa 

Hutabargot dan perusahaan itu yang melakukan pengawasan dan pelestarian dan 

tidak terlepas dari kerja sama antara pihak berwajib dengan masyarakat setempat.  

Perbedaan penelitian sebelumnya dan peneliti adalah Penelitian sebelumnya 

mencari hubungan atau pengaruh dari pengawasan terhadap pelestarian hutan 

lindung, sedangkan peneliti menjelaskan peran dan kendala-kendala yang 

dihadapi Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap 

perlindungan hutan. 

Siti Lusiah (2015) Universitas Riau, dalam jurnal yang berjudul Pengawasan 

Pelestarian Hutan Lindung oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 

Indragiri Hilir, dimana dalam penelitian ini di bahas tentang bagaimana 

pengawasan terhadap pelestarian hutan lindung pada Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. Disini dijelaskan bahwa sehubungan 

dengan pengawasan pelestarian hutan lindung sejauh ini sudah dilaksanakan 
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dengan cukup baik sesuai dengan kebijakan dan peraturan pada Dinas Kehutanan 

dan Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing jabatan.  

Perbedaan penelitian sebelumnya dan peneliti adalah Penelitian sebelumya 

terfokus dalam pengawasan pelestarian hutan lindung yang dilaksanakan oleh 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan peneliti 

terfokus pada bagaimana peran dan kendala-kendala yang dihadapi Dinas 

Kehutanan Provinsi dalam melaksanakan pengawasan Hutan Tahura. 

Kauzar Tariq k (2016). Universitas Hasanuddin, dalam skripsi yang berjudul 

Efektivitas Pengawasan Kawasan Hutan Laposo Niniconang Kabupaten Soppeng 

berdasarkan Undang Undang no.41 tahun 1999, dimana dalam penelitian ini di 

bahas tentang bagaimana pengawasan terhadap pelestarian hutan lindung pada 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. Disini di jelaskan 

bahwa Pengawasan terhadap kawasan Hutan Laposo Niniconang tidak hanya 

berpijak pada ketentuan UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebab, isi 

aturan ini belum maksimal dalam pengawasan kawasan hutan perlunya peraturan– 

peraturan tambahan seperti Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  

Perbedaan penelitian sebelumnya dan peneliti adalah Penelitian sebelumnya 

menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan terhadap kawasan 

Hutan Laposo Niniconang berdasarkan Undang Undang No. 41 Tahun 1999. 

Sedangkan peneliti meneliti tentang bagaimana peran dan kendala-kendala yang 

dihadapi Dinas Kehutanan dalam melakukan pengawasan terhadap Tahura. 
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2.9 Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dalam 

skema berikut ini: 

Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Petunjuk Teknis Pengawasan, Pengamanan, dan Perlindungan 

Tahura SSH Tahun 2016) 

Peran Dinas Kehutanan Provinsi Riau 

Dalam Mengawasi Kawasan Konservasi 

Tahura SSH 

Terwujudnya sumber daya hutan Provinsi Riau yang lestari untuk 

kesejahteraan masyarakat. 

 

 

 

 

 

Patroli 

pengamanan 

 

1. Mencegah 

terjadinya 

penebangan 

pohon secara 

liar, 

perambahan 

kawasan dan 

kebakaran 

hutan 

2. Mengamankan 

seluruh 

kawasan 

Tahura dengan 

prioritas pada 

lokasi lokasi 

yang rawan. 

Operasi 

Gabungan 

 

1. Menyita 

barang bukti 

sebagai upaya 

penegakan 

hukum bagi 

para 

pelanggar. 

2. Melibatkan 

kepolisian, 

pemerintah 

daerah sesuai 

ketentuan 

perundang 

undangan. 

Sosialisasi 

kepada 

masyarakat 

sekitar Tahura 

1. Menumbuhkan 

kesadaran di 

kalangan 

masyarakat di 

sekitar Tahura 

SSH tentang 

fungsi 

konservasi dan 

perlindungan 

Tahura. 

2. Pemberdayaan 

masyarakat di 

sekitar Tahura 

SSH. 

Pemasangan 

papan 

peringatan/ 

larangan 

1. Menginformasi

kan tentang 

larangan 

menebang, 

memburu, 

membakar, 

merambah 

kawasan hutan. 

2. Menginformasi

kan sanksi 

hukum 

terhadap 

pelakunya 

yang dipasang 

pada papan 

peringatan di 

tempat tempat 

strategis. 


