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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kebijakan Publik 

 Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu 

mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris 

disebut policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai 

rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang 

pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis 

pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. 

 Carl Friedrich sebagaimana dikutip Leo Agustino(2015:7) mengatakan 

bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana 

terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan 

dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk 

mencapai tujuan yang dimaksud. 

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku 

yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi 

kebijakan, karena bagaimanapun juga kebijakan harus menunjukkan apa yang 

sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan 

pada suatu masalah. 

 Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai 

bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan 
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sebagainya. Disamping itu dilihat dari tingakatannya kebijakan publik dapat 

bersifat nasional, regional, maupun lokal seperti undang-undang, peraturan 

pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah/provinsi, 

keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan peraturan 

bupati/walikota. 

 Menurut Agustino(2015:8), ada lima karakteristik utama dari suatu 

definisi kebijakan publik, yaitu: 

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan 

yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang  

berubah atau acak. 

2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola 

kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan 

yang terpisah-pisah. 

3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh 

pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau 

menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan 

atau yang akan dikerjakan. 

4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara 

positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas 

dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik 

dapat melibatkan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun 

padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat 

diperlukan. 
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5. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum 

dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. 

 Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi 

orang banyak pada tataran strategis atau yang bersifat garis besar yang dibuat oleh 

pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik tersebut, 

maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang 

menerima mandat dari publik atau orang banyak, pada umumnya melalui suatu 

proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. 

 Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang 

dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama dari kebijakan publik dalam 

negara modern yaitu pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang dapat 

dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas 

kehidupan orang-orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang memiliki 

kewajiban dalam menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak 

dan retribusi. Pada sisi yang lain menyeimbangkan berbagai kelompok di dalam 

masyarakat dengan berbagai kepentingan, serta untuk mencapai amanat konstitusi. 

Definisi lain dikemukakan oleh Thomas R. Dye yang dikutip Solichin 

Abdul Wahab (2014:14) menyatakan bahwa kebijakan publik ialah pilihan 

tindakan apapun yang dilakukan atau yang tidak ingin dilakukan oleh pemerintah. 

Definisi yang diusulkan Dye ini sering dikutip dan hampir selalu dapat kita 

jumpai di setiap buku teks yang ditulis oleh para ahli. 

Berdasarkan pendapat berbagai ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau yang tidak 
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dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu demi 

kepentingan publik. Biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan 

perundang-undangan yang dibuat pemerintah yang bersifat mengikat dan 

memaksa. 

2.1.1  Tujuan Kebijakan Publik 

 Kesulitan untuk mendefinisikan tujuan kebijakan publik adalah karena 

para pakar memiliki kepentingan berbeda tentang hal ini. Tujuan kebijakan juga 

didefenisikan sebagai oposisi dalam konsep, karena kebijakan apapun selalu 

berada pada posisi ekstrem dari dua kutub, antara yang setuju dan yang keberatan. 

 Menurut Riant Nugroho(2015: 56-60) ada empat tujuan kebijakan publik, 

yakni: 

1. Untuk mendistribusikan sumber daya nasional, yang mencakup 

alokatif, distributif, redistributif dan absorpsi sumber daya nasional. 

2. Untuk meregulasi, meliberasi dan menderegulasi. Kebijakan regulatif 

seperti namanya meregulasi, memerintah, menciptakan kontrol, 

menstandarisasi, melegalisasi, dan menyelaraskan. Sebaliknya, 

kebijakan deregulasi adalah kebijakan yang melepaskan, 

melonggarkan, menghentikan, atau membebaskan kebijakan regulatif 

apapun. 

3. Untuk dinamika dan stabilisasi. Untuk menstabilisasi masalah di dalam 

sebuah negara baik stabilitas politik, ekonomi dan lain sebagainya. 
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4. Untuk memperkuat negara dan memperkuat pasar. Tentu saja, pasar 

adalah kunci gaya penggerak untuk pertumbuhan ekonomi di seluruh 

dunia. 

2.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik 

 Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks 

karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena 

itu beberapa ahli yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi 

proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan 

pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan 

publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan 

urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn 

sebagaimana dikutip Budi Winarno (2008: 32-34) adalah sebagai berikut : 

1. Tahap penyusunan agenda 

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada 

agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu 

untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa 

masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada 

tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara 

masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula 

masalah karena ada alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang 

lama. 
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2. Tahap formulasi kebijakan  

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh 

para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefenisikan untuk 

kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah 

tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang 

ada.Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha 

untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. 

3. Tahap Adopsi Kebijakan 

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para 

perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan 

tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus 

antara lembaga atau putusan peradilan. 

4. Tahap implementasi kebijakan 

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika 

program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh 

badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat 

bawah. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling 

bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para 

pelaksana, namun beberapa yang lain akan ditentang. 

5. Tahap evaluasi kebijakan 

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau 

dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk 

meraih dampak yang diinginkan. 
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2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan 

Menurut Suharno(2010:52) proses pembuatan kebijakan merupakan 

pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. 

Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga 

dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, 

sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (intended risk) 

maupun yang tidak diharapkan (unintended risk). 

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang 

turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan 

kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembuatan kebijakan adalah: 

a) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar 

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar 

atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar. 

b) Adanya pengaruh kebiasaan lama 

Kebiasaan lama organisasi seperti kebiasaan investasi modal hingga 

saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, cenderung 

akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun 

keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik. 

Kebiasaan lama tersebut secara terus menerus pantas diikuti, terlebih 

kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan. 
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c) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi 

Berbagai keputusan/kebijakan yang dibuat para pembuat kebijakan 

banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi 

merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan kebijakan. 

d) Adanya pengaruh dari kelompok luar 

Lingkungan sosial dari para pembuat kebijakan juga berperan besar. 

e) Adanya pengaruh keadaan masa lalu 

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan 

pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada 

pembuatan kebijakan (Suharno 2010:52-53). 

2.1.4 Kerangka Kerja Kebijakan Publik 

Suharno(2010:31) mengatakan kerangka kebijakan publik akan ditentukan 

oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu: 

a. Tujuan yang akan dicapai. 

Hal ini mencakup kompleksitas tujuan yangakan dicapai. Apabila 

tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai 

kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin 

sederhana, maka untuk mencapainya semakin mudah. 

b. Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. 

Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh 

lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya 

mengejar suatu nilai. 
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c. Sumber daya yang mendukung kebijakan. 

Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, 

material, dan infrastruktur lainnya. 

d. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. 

Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor 

kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas 

tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam 

bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya. 

e. Lingkungan  

Yang mencakup sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Kinerja dari 

suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, 

maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan. 

f. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. 

Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan 

akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan 

dapat bersifat top/down approach atau bottom approach,otoriter atau 

demokratis. 

2.1.5 Jenis Kebijakan Publik 

Banyak pakar mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut 

pandang masing-masing. Solichin Abdul Wahab (2014: 24-32) mengisyaratkan 

bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai 

jenis tindakan pada tujuan tersebut, akan dapat kita pahami dengan lebih rinci 

kebijakan tersebut ke dalam beberapa kategori berikut ini: 
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a. Tuntutan kebijakan (policy demands) 

Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat 

pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta ataupun 

kalangan dalam pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk 

melakukan tindakan tertentu, atau sebaliknya, untuk tidak berbuat 

sesuatu terhadap masalah tertentu. Tuntutan-tuntutan ini dapat 

bervariasi, mulai dari desakan umum agar pemerintah berbuat sesuatu 

hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap 

suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat. 

b. Keputusan kebijakan (policy decisions) 

Yaitu keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah 

untuk memberikan keabsahan (legitimasi), kewenangan, atau 

memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal 

ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan 

statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun 

membuat penafsiran terhadap undang-undang. 

c. Pernyataan kebijakan (policy statements) 

Yaitu pernyataan resmi atau artikulasi (penjelasan) mengenai 

kebijakan publik tertentu. Misalnya: Ketetapan MPR, Keputusan 

Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradilan, peraturan 

administratif, maupun pidato-pidato pejabat pemerintah yang 

menunjukkan hasrat dan tujuan pemerintah, serta apa yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut. 
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d. Keluaran kebijakan (policy outputs) 

Merupakan wujud kebijakan publik yang agaknya paling konkret. 

Artinya, ia dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat, karena 

menyangkut hal-hal yang dilakukan guna merealisasikan apa yang 

telah digariskan dalam keputusan-keputusan dan pernyataan-

pernyataan kebijakan. 

e. Hasil akhir kebijakan (policy outcomes) 

Yaitu akibat-akibat atau dampak (langsung) yang benar-benar 

dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan (intended) maupun 

yang tidak diharapkan (unintended), sebagai konsekuensi logis dari 

adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-

bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada di masyarakat. 

2.2 Pemerintah Daerah 

Pemerintah menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih (2008: 122) 

yaitu alat bagi negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan 

merupakan alat juga dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. 

Sedangkan pemerintah daerah menurut Arifin Tahir (2014: 120) adalah 

Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah. 

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 

memiliki hubungan denga pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah 

lainnya. Hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, 

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. 
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Pemerintah adalah pelayan publik yang memiliki sejumlah kewenangan 

dan kekuasaan serta tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Adapun hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan publik tersebut 

akan dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pelayanan publik meliputi 

transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan 

keseimbangan hak dan kewajiban. 

Menurut Misdayanti dan R.G Kartasapoetra (1993: 20-27) fungsi 

pemerintah daerah sebagai berikut: 

1. Fungsi Otonom, yaitu melaksanakan segala urusan yang telah 

diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang lebih tinggi 

tingkatannya. 

2. Fungsi Pembantu, yaitu turut serta dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pusat 

atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban 

mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. 

3. Fungsi Pembangunan, yaitu untuk meningkatkan laju pembangunan 

dan menambah kemajuan masyarakat. 

4. Fungsi Lainnya, seperti pembinaan wilayah, pembinaan masyarakat, 

pemberian pelayanan, pemerliharaan serta perlindungan kepentingan 

umum. 

2.2.1  Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

 Asas-asas untuk menyelenggarakan pemerintah daerah menurut Nanang 

Nugraha (2013: 20) pada dasarnya ada empat,  yaitu: 
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1. Sentralisasi, yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan 

dipusatkan di pemerintah pusat. 

2. Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh 

pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian wewenang pejabat tingkat 

pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada 

instansi vertikal di wilayah tertentu. 

4. Tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah 

dan/atau desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota kepada 

desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 

2.3 Kebijakan Lingkungan Hidup 

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu 

organisme, faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (biotic factor) atau 

variabel-variabel yang tidak hidup (abiotic factor). (Mulyanto 2007: 1) 

Interaksi-interaksi antara organisme-organisme dengan kedua faktor biotik 

dan abiotik membentuk sebuah ekosistem yang merupakan unsur lingkungan 

hidup, yang merupakan kesatuan utuh dan menyeluruh. Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

berusaha untuk mengaitkan antara lingkungan secara umum dengan lingkungan 

hidup, yaitu sebagai berikut: 

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” 
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 Jika disimak berbagai pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa 

lingkungan hidup memiliki cakupan yang luas. Lebih jelas L.L. Bernard 

sebagaimana dikutip Siahaan (2009: 3) memberikan pembagian lingkungan hidup 

ke dalam 4 (empat) bagian, yakni: 

1. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari 

gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya 

tarik, ombak, dan sebagainya. 

2. Lingkungan biologi atau organik, yaitu segala sesuatu yang bersifat 

biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, lingkungan 

prenatal, dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, 

dan sebagainya. 

3. Lingkungan sosial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya 

dan tumbuhan beserta hewan. Juga berhubungan dengan tabiat batin 

manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini 

terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain. 

4. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara 

institusional berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat 

di daerah kota atau desa. 

Menyadari perlunya dilakukan pengelolaan lingkungan hidup demi 

pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk 

menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Perlu meningkatkan 

pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan 

konversi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi 
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ramah lingkungan, serta mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan 

keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan 

ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta, penataan ruang, yang 

pengusahaannya diatur dengan undang-undang. 

Lingkungan akan menjadi indah dan rindang bila dilestarikan dengan baik, 

namun akan menjadi akan menjadi masalah yang sering disebut konflik juga 

disebakan karena lingkungan, penyebab tersebut dapat terjadi maisalnya dalam 

proses pengeluaran izin atau pemberian izin atas kewenangnya akan menjadi alat 

yang dapat diperjual belikan yang dapat kita maknia pemberuian izin tersebut 

tidaklah mengacu pada undang-undang lingkungan. UU No. 32 Tahun 2009, yang 

dimaksud Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam undang-

undang tersebut meliputi: 

1. Aspek Perencanaan yang dilakukan melalui inventarisasi lingkungan 

hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH 

(Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) 

2. Aspek Pemanfaatan Sumber daya Alam yang dilakukan berdasarkan 

RPPLH. Tetapi dalam Undang-undang ini telah diatur bahwa jika 

suatu daerah belum menyusun RPPLH maka pemanfaatan sumber 

daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup. 
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3. Aspek pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan fungsi 

lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan 

pemulihan. 

4. Dimasukkan pengaturan beberapa instrumen pengendalian baru, antara 

lain. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), tata ruang, kriteria 

baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL (Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan Hidup), UKL-UPL (upaya kelola lingkungan, 

upaya pemantauan lingkungan), perizinan, instrumen ekonomi 

lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan 

hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan 

hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan 

kebutuhan dan/ atau perkembangan ilmu pengetahuan. 

5. Pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan melalui upaya 

konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/ 

atau pelestarian fungsi atmosfer. 

6. Aspek pengawasan dan penegakan hukum. Bila ke 6 (enam) aspek 

yang diatur Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2009 diabaikan oleh 

pengambil kebijakan untuk kepentingan balas jasa maka dapat 

dipastikan lingkungan termasuk daftar korban kebijakan penguasa 

pusat maupun Daerah, yang berpotensi menjadi konplik kepentingan. 

2.3.1  Kerusakan Lingkungan Hidup 

 Mengingat lingkungan hidup sebagai daya dukung alam sangat 

menentukan bagi kelangsungan hidup manusia, maka kemampuan daya dukung 
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alam tersebut harus dijaga agar tidak rusak dan berakibat buruk bagi manusia. 

Kerusakan Lingkungan Hidup menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Meranti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan Hidup, yaitu: 

“Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak 

langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup 

yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.” 

Bila terjadi kerusakan pada daya lingkungan hidup, yang terbentuk melalui 

proses yang sangat panjang, ratusan bahkan ribuan juta tahun, tidak mungkin 

ditunggu pemulihannya secara alami. Ada 2 (dua) faktor penyebab kerusakan 

lingkungan hidup menurut Wisnu Arya Wardhana (2004: 15-17), yakni: 

1. Kerusakan karena faktor internal 

Adalah kerusakan yang berasal dari dalam bumi/alam itu sendiri. 

Kerusakan akibat faktor internal sulit untuk dicegah karena merupakan 

proses alami yang terjadi pada bumi/alam. Seperti letusan gunung 

berapi, gempa bumi, kebakaran huta, abrasi, banjir besar, dan 

gelombang laut yang tinggi. 

2. Kerusakan karena faktor eksternal 

Adalah kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia dalam rangka 

meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidupnya. Oleh karena 

kerusakan eksternal disebabkan oleh manusia, maka menjadi 

kewajiban manusia untuk mengurangi atau bahkan kalau mungkin, 

menghindari kerusakan yang disebabkan faktor eksternal. Seperti 

pencemaran udara akibat cerobong asap pabrik, pencemaran air yang 
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berasal dari limbah industri, pencemaran daratan oleh kegiatan 

industri, dan lain sebagainya. 

2.3.2 Pengendalian Lingkungan Hidup 

Pengendalian menurut Edwin B. Flippo (1984: 6) adalah pengamatan atas 

tindakan dan perbandingannya dengan rencana dan perbaikan atas setiap 

penyimpangan yang mungkin terjadi. 

Sedangkan pengendalian lingkungan hidup adalah tindakan untuk 

melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan 

dan pemulihan. (UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 13 ayat 1-2). 

Lalu, tujuan pengendalian lingkungan hidup menurut Peraturan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2015 pasal 3, yaitu: 

a. Melindungi lingkungan hidup daerah dari pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup. 

b. Melestarikan fungsi lingkungan hidup daerah. 

c. Mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan air, sumber air, air 

laut, pesisir, tanah dan udara sebagai unsur-unsur lingkungan yang 

harus dilindungi fungsi dan keberadaannya. 

d. Menanggulangi dampak akibat terjadinya pencemaran dan kerusakan 

air, sumber air, air laut, pesisir, tanah dan udara. 

e. Memulihkan keadaan air, sumber air, air laut, pesisir, tanah dan udara 

yang mengalami pencemaran dan kerusakan. 
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2.3.3 Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 

Tahun 2015 pasal 12, bahwa pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan 

dapat dilakukan melalui: 

a. Pemeriksaan terhadap kepemilikan sarana dan prasarana dalam 

melakukan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 

yang diakibatkan usaha atau kegiatan sesuai dengan ketentuan. 

b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup. 

c. Mendengar dan menerima laporan dari masyarakat atas terjadinya 

pelanggaran terhadap kepemilikan, persyaratan dan pelaksanaan segala 

perizinan yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan. 

d. Mendengar dan menerima laporan dari masyarakat atas terjadinya 

pelanggaran yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan 

terhadap upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan 

hidup. 

2.3.4  Penanggulangan Lingkungan Hidup 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata 

“tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan 

“pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, 

cara, perbuatan menanggulangi. (http://kbbi.web.id) 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 

Tahun 2015 pasal 23, penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan 

hidup dilakukan melalui: 

http://kbbi.web.id/
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a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup daerah kepada masyarakat. 

b. Pengisolasian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 

c. Penghentian sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 

d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi atau dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam 

perizinan lingkungan dan/atau AMDAL atau UKL-UPL yang dimiliki 

oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan serta peraturan 

perundang-undangan. 

2.3.5  Pemulihan Lingkungan Hidup 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 

Tahun 2015 pasal 25, pemulihan lingkungan hidup daerah yang diakibatkan oleh 

suatu usaha dan kegiatan dilakukan melalui tahapan: 

a. Remediasi 

b. Rehabilitasi 

c. Restorasi 

d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi atau dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam 

perizinan lingkungan dan/atau AMDAL atau UKL-UPL yang dimiliki 

oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan serta peraturan 

perundang-undangan. 
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2.3.6  Pengawasan Lingkungan Hidup 

 Pengawasan menurut Fathoni Abdurrahman (2006: 30) yaitu suatu proses 

untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan 

bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan 

organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan 

pekerjaan. 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 6 Tahun 

2015 pasal 51 bahwa pengawasan terhadap lingkungan bisa dilakukan dengan 

cara : 

1. Melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan dan pengukuran; 

2. Meminta keterangan; 

3. Membuat salinan dari dokumen; 

4. Membuat catatan yang diperlukan; 

5. Memasuki tempat tertentu; 

6. Memotret; 

7. Membuat rekaman audio visual; 

8. Mengambil sampel; 

9. Memeriksa peralatan; 

10. Memeriksa instalasi, dan/atau alat 

11. Transportasi, dan/atau 

12. Menghentikan pelanggaran tertentu. 
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2.4 Pengertian Abrasi 

 Abrasi merupakan salah satu masalah yang mengancam kondisi pesisir, 

yang dapat mengancam garis pantai sehingga mundur kebelakang, merusak 

lingkungan dan bangunan-bangunan yang berada di pinggir pantai. 

Abrasi didefinisikan sebagai mundurnya garis pantai dari posisi asalnya. 

(B. Triatmodjo 1999: 397). Sedangkan menurut Hang Tuah (2003: 12) abrasi 

adalah kerusakan garis pantai akibat dari terlepasnya material pantai, seperti pasir 

atau lempung yang terus menerus dihantam oleh gelombang laut, atau 

dikarenakan oleh terjadinya perubahan keseimbangan angkutan sedimen di 

perairan pantai. 

Pemerintah memiliki definisi sendiri tentang abrasi, berdasarkan 

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 

abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut 

yang bersifat merusak yang dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah 

pantai tersebut. 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, bisa disimpulkan bahwa abrasi 

adalah proses pengikisan pantai atau mundurnya garis pantai oleh gelombang laut 

yang bersifat merusak. 

2.4.1 Penyebab dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Abrasi 

Menurut Damaywanti (2013: 364). Secara detail penyebab abrasi dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Penurunan Permukaan Tanah (Land Subsidence) 
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Pemompaan air tanah yang berlebihan untuk keperluan industri dan air 

minum di wilayah pesisir akan menyebabkan penurunan tanah 

terutama jika komposisi tanah pantai sebagian besar terdiri dari 

lempung/lumpur karena sifat fisik lempung/lumpur yang mudah 

berubah akibat perubahan kadar air. 

2. Kerusakan Hutan Mangrove 

Hutan mangrove merupakan sumber daya yang dapat pulih 

(sustainable resources) dan pembentuk ekosistem utama pendukung 

kehidupan yang penting di wilayah pesisir. Mangrove berperan penting 

sebagai pelindung alami pantai karena memiliki akar yang kokoh, 

sehingga dapat meredam gelombang. 

3. Kerusakan Akibat Sebab Alam Lain 

Perubahan iklim global dan kejadian ekstrim. Faktor lain adalah 

kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global yang 

mengakibatkan kenaikan tinggi gelombang. 

4. Kerusakan Akibat Kegiatan Manusia yang Lain 

Seperti penambangan pasir di perairan pantai, pembuatan bangunan 

yang menjorok ke arah laut, dan lain sebagainya. 

Sedangkan menurut Supli Effendi Rahim (2003: 30) faktor-faktor yang 

mempengaruhi abrasi ada 3 (tiga) yaitu: 

1. Energi: hujan, air limpasan, angin, kemiringan, gelombang, dan 

panjang lereng. 
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2. Ketahanan: erodibilitas tanah (ditentukan oleh sifat fisik dan kimia 

tanah). 

3. Proteksi: penutupan tanah baik oleh vegetasi atau lainnya serta ada 

tidaknya tindakan konservasi. 

2.4.2  Dampak Abrasi 

 Dampak Abrasi secara garis besar ada 3 (tiga) yaitu: 

1. Pertama, penyusutan area pantai. Penyusutan area pantai merupakan 

dampak yang paling jelas dari abrasi. Gelombang dan arus laut yang 

biasanya membantu jalur berangkat dan pulang nelayan ataupun 

memberi pemandangan dan suasana indah di pinggir pantai kemudian 

menjadi mengerikan. Hantaman-hantaman kerasnya pada daerah pantai 

dapat menggetarkan bebatuan dan tanah sehingga keduanya perlahan 

akan berpisah dari wilayah daratan dan menjadi bagian yang digenangi 

air. Ini tidak hanya merugikan sektor pariwisata, akan tetapi juga 

secara langsung mengancam keberlangsungan hidup penduduk di 

sekitar pantai yang memilik rumah atau ruang usaha. 

2. Kedua, rusaknya hutan bakau. Penanaman hutan bakau yang sejatinya 

ditujukan untuk menangkal dan mengurangi resiko abrasi pantai juga 

berpotensi gagal total jika abrasi pantai sudah tidak bisa dikendalikan. 

Ini umumnya terjadi ketika „musim‟ badai, ketika keseimbangan 

ekosistem sudah benar-benar rusak ataupun saat laut sudah kehilangan 

sebagian besar dari persediaan pasirnya. Jika dampak yang satu ini 

terjadi, maka penanganan yang lebih intensif harus dilakukan sebab 
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dalam sebagian besar kasus, keberadaan hutan bakau masih cukup 

efektif untuk mengurangi kemungkinan abrasi pantai.  

3. Ketiga, hilangnya tempat berkumpul ikan perairan pantai. Ini 

merupakan konsekuensi logis yang terjadi dengan terkikisnya daerah 

pantai yang diawali gelombang dan arus laut yang destruktif. Ketika 

kehilangan habitatnya, ikan-ikan pantai akan kebingungan mencari 

tempat berkumpul sebab mereka tidak bisa mendiami habitat ikan-ikan 

laut karena ancaman predator ataupun suhu yang tidak sesuai dan 

gelombang air laut yang terlalu besar. Akibat terburuknya adalah 

kematian ikan-ikan pantai tersebut. (http://ilmugeografi.com/ilmu-

bumi/laut/abrasi-pantai) 

Tiga dampak abrasi di atas cukup menunjukkan bahwa abrasi sangatlah 

mengancam dan jika dibiarkan, daya destruktifnya dapat semakin merusak dan 

merugikan banyak pihak. Selain pada pemukim dan pebisnis di wilayah pantai, 

abrasi yang dibiarkan juga dapat berpengaruh besar terhadap hasil laut serta jenis 

jenis sumber daya alamyang menjadi bahan konsumsi pokok masyarakat 

sekaligus mata pencaharian sebagian masyarakat yang jumlahnya tidak sedikit. 

2.5 Pandangan Islam Terhadap Abrasi 

 Secara eksplisit, Al-Quran menyatakan bahwa segala jenis kerusakan yang 

terjadi di permukaan bumi ini merupakan akibat dari ulah tangan yang dilakukan 

oleh manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya. Sebagaimana 

dalam Alquran telah dinyatakan dalam surah Ar-Rum ayat 41 : 

http://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/laut/abrasi-pantai
http://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/laut/abrasi-pantai
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ظَهََز اْلفََساُد فِي اْلبَزِّ َواْلبَْحِز بَِما َكَسبَْت أَْيِدي النَّاِس لِيُِذيقَهُْم بَْعَضالَِّذي 

  َعِملُىا لََعلَّهُمْ  يَْزِجُعىنَ 
Artinya : ” Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut akibat perbuatan tangan 

manusia, Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) 

perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar). (Q.S 30:41) 

 

Dan juga didalam surah Al-A‟raf ayat 56 : 

فِي اْْلَْرِض بَْعَد إِْصََلِحهَا َواْدُعىهُ َخْىفًا َوطََمًعا ۚ إِنَّ َرْحَمَت َوََل تُْفِسُدوا 

ِ قَِزيٌب ِمَه اْلُمْحِسنِيهَ   َّللاَّ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak 

akanditerima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 

dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Q.S 7:56) 

Dari ayat-ayat diatas jelas dikatakan bahwa kerusakan yang terjadi di 

lingkungan termasuk abrasi merupakan hasil perbuatan tangan manusia itu 

sendiri, entah karena gelombang kapal laut, penebangan hutan mangrove dan 

sumber kerusakan lainnya. Maka dari itu, kiranya kita harus lebih bijak lagi dalam 

bertindak agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan yang nantinya 

berdampak besar bagi kehidupan makhluk hidup. 

2.6 Definisi Konsep 

 Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data guna mendapatkan 

pengertian serta permasalahan yang jelas, maka diperlukan defenisi konsep. 

Defenisi konsep penelitian ini antara lain: 

1. Kebijakan Publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan 

yang diambil oleh seorang aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah 

dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. 
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2. Pemerintah Daerah adalahpenyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asa 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip negara. 

3. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 

4. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak 

langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup 

yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 

5. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan 

arus laut yang bersifat merusak yang dipicu oleh terganggunya 

keseimbangan alam daerah pantai tersebut. 

2.7 Tinjauan Terdahulu 

 Tinjauan terdahulu adalah yang digunakan sebagai perbandingan yang 

menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah. 

  Skripsi Rahmad Hidayat tahun 2014, mahasiswa Universitas Riau dengan 

judul “Upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Penanggulangan 

Abrasi (Studi Pada Pesisir Pantai Kabupaten Bengkalis Tahun 2011-2012)”. 

Menghasilkan kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah 

Kabupaten Bengkalis berhasil dilakukan seperti kegiatan pembangunan turap dan 

batu pemecah gelombang, namun belum maksimal di semua titik dikarenakan 
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beberapa kendala seperti lemahnya koordinasi pada lembaga atau instansi yang 

terkait. 

 Lalu dari jurnal (Ferli Fajri, Rifardi dan Afrizal Tanjung Vol. 7 Nomor 2 

tahun 2012: 36-42). Dengan judul Studi Abrasi Pantai Padang Kota Padang 

Provinsi Sumatera Barat. Dari jurnal tersebut menghasilkan kesimpulan abrasi 

yang terjadi di pantai Padang kota Padang disebabkan oleh arus dan gelombang. 

Energi gelombang, kecepatan arus dan ukuran diameter rata-rata sedimen pantai 

merupakan parameter atau faktor alam yang dapat menentukan besar kecilnya 

kecepatan abrasi yang terjadi. 

 Dan jurnal (Arief Rahman Hakim, Sigit Sutikno dan Manyuk Fauzi nomor 

13 (2), September tahun 2014: 57-62). Dengan judul Analisis Laju Abrasi Pantai 

Pulau Rangsang di Kabupaten Kepulauan Meranti Dengan Menggunakan Data 

Satelit. Dari jurnal tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa sebagian besar pulau 

Rangsang mengalami abrasi dengan tingkat abrasi bervariasi. Dengan 

pengurangan daratan sebesar 845.00 ha atau rata-rata 37,67 ha/tahun. 

2.8 Konsep Operasional 

 Konsep Operasional adalah unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara 

mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui 

indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel 

tersebut. 

Dalam melakukan penelitian maka penulis menyusun konsep operasional 

dalam penelitian pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2.1 Indikator Penelitian 

Referensi Indikator Sub Indikator 

Peraturan Daerah 

Kabupaten 

Kepulauan Meranti 

Nomor 6 Tahun 

2015 Tentang 

Pengendalian 

Pencemaran dan 

Perusakan 

Lingkungan Hidup 

1. Pengendalian 1. Pencegahan 

2. Penanggulangan 

3. Pemulihan 

2. Pengawasan 1. Melakukan 

pemantauan meliputi 

pengamatan dan 

pemotretan 

2. Meminta keterangan 

kepada masyarakat 

setempat 

3. Memasuki/meninjau 

lokasi kerusakan 

lingkungan 

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2015 

2.9 Kerangka Pemikiran 

 Kerangka berpikir penelitian akan memberikan arah yang dapat dijadikan 

pedoman bagi para peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. (Riduwan 

2013:33) 

 Kerangka berfikir ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas 

tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya.Adapun 

kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam skema berikut ini  
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upaya Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan 

Meranti Dalam 

Menanggulangi Abrasi 

Perda No 6 Tahun 2015 

Tentang Pengendalian 

Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan 

Indikator Penelitian: 

1. Pengendalian 

2. Pengawasan 

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Meranti dalam 

Menanggulangi/Mengatasi Abrasi di 

Kecamatan Rangsang Barat 


