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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 

100 orang responden mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove di 

Kecamatan Kuala Kampar dapat dilihat dari dua tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Sesuai dengan hasil yang telah diteliti berdasarkan empat indikator yaitu 

Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi berada pada 

kategori kurang baik, dalam hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi 

ataupun penyuluhan tentang kebijakan perlindungan hutan yang dilakukan 

pemerintah kepada masyarakat, kurangnya petugas-petugas yang 

berkualitas dan kurangnya tanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, maka daripada itu implementasi Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan Khususnya hutan 

mangrove di Kecamatan Kuala Kampar belum terlaksana dengan baik 

atau belum terimplementasikan dengan baik. 

2. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengimplementasikan 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan 

Khususnya hutan mangrove di Kecamatan Kuala Kampar adalah sebagai 

berikut : 
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a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan 

perlindungan hutan mangrove 

b. Fasilitas dan anggaran dana yang kurang memadai 

c. Kurangnya tanggungjawab dari para pelaksana kebijakan dalam 

melaksanakan tugasnya dilapangan 

d. Tidak adanya pengawasan terhadap pelaksana dan kurangnya 

sanksi yang diterapkan bagi yang melanggar kebijakan 

e. Tidak adanya Perda tentang hutan mangrove 

6.2. Saran 

Adapun saran peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Pemerintah Kabupaten Pelalawan 

Hendaknya pemerintah Daerah Kabupaten segera mengatasi kerusakan 

yang terus terjadi terhadap hutan mangrove di Kecamatan Kuala Kampar 

seperti membangun tembok pantai sebagai penahan abrasi karna 

gelombang yang kencang, melakukan reboisasi (penanaman kembali) agar 

hutan mangrove terjaga kelestariannya. 

2. Komunikasi 

Hendaknya pemerintah lebih serius dalam memberikan sosialisasi kepada 

masyarakat supaya masyarakat mengetahui tentang kebijakan 

perlindungan hutan, dalam hal memberikan informasi hendaknya lebih 

selalu memberikan informasi kepada masyarakat baik informasi mengenai 

pentingnya melestarikan hutan mangrove maupun informasi mengenai 

sanksi bagi yang merusak hutan mangrove. 
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3. Sumber Daya 

Hendaknya pemerintah lebih hati-hati dan teliti dalam memilih para 

pelaksana kebijakan supaya pelaksana yang diturunkan kelapangan 

pelaksana yang berkualitas dan kompeten dalam melaksanakan tugasnya, 

selain pemerintah juga harus menyediakan anggaran dan fasilitas yang 

memadai supaya terlaksanya kebijakan perlindungan hutan mangrove 

secara efektif. 

4. Disposisi Para Pelaksana Kebijakan 

Hendaknya pemerintah lebih serius dalam memberikan pembekalan-

pembekalan ilmu kepada pelaksana kebijakan untuk menghasilkan 

pemahaman dan pengetahuan yang baik, para pelaksana kebijakan harus 

lebih serius dalam merespon kebijakan dan pemerintah juga harus 

memberikan insentif yang teratur demi tercapainya tujuan yang ingin 

dicapai. 

5. Struktur Birokrasi 

Pemerintah harus lebih serius dalam melakukan pengawasan kepada 

pelaksana kebijakan, meningkatkan rasa tanggungjawab pelaksana 

kebijakan serta tegas dalam memberikan sanksi supaya terlaksananya 

kebijakan secara efektif dan efisien. 

 


