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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masaalah 

Salah satu kekayaan alam yang terdapat dalam tanah air daripada bangsa 

indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan yang Maha Esa adalah Hutan. Hutan 

sebagai sumber kekayaan alam yang memberikan manfaat serba guna, mutlak 

dibutuhkan oleh umat manusia dan yang merupakan salah satu unsur pertahanan 

nasional yang harus dilindungi dan dimanfaatkan guna kesejahtraan rakyat secara 

lestari hutan yang mempunyai kedudukan dan fungsi penting ini mendapatkan 

pengaturan pokoknya dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 yang terkenal 

dengan nama Undang-Undang Pokok Kehutanan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 

disebutkan bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa 

yang dianugrahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai 

oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib 

disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara oftimal, serta dijaga kelestariannya 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi 

mendatang. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 Tentang 

Strategi nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove menjelaskan bahwa ekosistem 

mangrove merupakan sumberdaya lahan basah pesisir dan sistem penyangga 

kehidupan dan kekayaan alam yang nilainya sangat tinggi, oleh karena itu perlu 
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upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari untuk 

kesejahteraan masyarakat. 

Hutan mangrove dan atau hutan air payau salah satu paling luas di negara 

Indonesia, hutan mangrove ini banyak sekali manfaatnya seperti untuk pembuatan 

rumah kayu, pembuatan perahu, kayu bakar yang bisa dijual dipasaran karna 

pohon mangrove menghasilkan arang kayu yang sangat berkualitas dan tak kalah 

pentingnya sebagai penahan abrasi pantai, jika daerah pesisiran air payau tidak 

memiliki hutan mangrove maka pantainya akan longsor dihantam gelombang 

hingga menjadi tebing dan semakin menjoroknya bagian pantai kedaratan. 

Mangrove juga merupakan mata rantai penting dalam pemeliharaan 

keseimbangan siklus biologi di suatu perairan. Karena mangrove berfungsi 

sebagai daerah pemijahan, tempat asuhan, dan tempat mencari makan berbagai 

jenis hewan akuatik yang mempunyai nilai ekonomi penting, maka itu, meskipun 

ekosistem mangrove hanya 10% luas laut, namun menampung 90% kehidupan 

laut (Suryoatmodjo, 1996). Produksi perikanan di beberapa kawasan sangat 

bergantung pada ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove adalah bagian dari 

pesisir dan darat yang memiliki fungsi ekologis yang sangat kompleks, di 

antaranya sebagai penampung dan pengolah limbah alami (bioremediasi) atau 

biofilter alam yang sangat efektif dalam menanggulangi pencemaran. Ekosistem 

mangrove juga berfungsi sebagai habitat berbagai hewan darat dan sebagai 

penahan intrusi garam kedarat. Yang tidak kalah pentingnya lagi ialah, hutan 

mangrove adalah bagian dari hutan tropis yang berfungsi sebagai “paru-paru” 

dunia. 
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 Sementara di Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai 76 sepesies 

tumbuhan mangrove memiliki luas ekosistem mangrove sekitar 54 ribu ha. 

Ekosistem mangrove di Provinsi Riau banyak terdapat di bagian pulau-pulau yang 

terlindungi dan menyebar merata hampir di setiap kelompok pulau, seperti di 

Karimun, Batam, Bintan, Natuna, Siantan, Tambelan, Singkep/Selayar. Ketebalan 

dan kepadatan Ekosistem mangrove bervariasi dari jarang, sedang hingga padat. 

Kondisi hutan mangrove yang masih tebal dapat di temukan di Pulau Karimun 

dan sekitarnya. Sedangkan sepesies yang ditemukan antara lain Rhizophora 

apiculata, R. Mucronata, Avicennia sp, Sonneratia alba, Nifa fruticans, Bruguiera 

cylindrica, B. Gymnorrbiza, B. Parviflora, Xylocarpus granatum, X. Mollucensis, 

Lumnitzera littorea, L. Recomusa, Criops tagal, Heriteria littoralis, dan Exoceria 

agallocba. 

 Saat ini banyak terjadi kerusakan hutan oleh berbagai sebab, sperti 

kebakaran, penebangan liar, abrasi pantai, banyaknya pembangunan, alihfungsi 

lahan hutan kelahan perkebunan maupun pembangunan dan juga karena daya-

daya alam. 

 Sehubungan dengan banyaknya terjadi kerusakan hutan tersebut, Maka 

pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan yang kemudian terjadi perubahan 

menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan Hutan. Tujuan dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 

tersebut adalah dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang bertujuan untuk menjaga hutan, 
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hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi 

konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari serta untuk 

mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan 

manusia, gangguan ternak, kebakaran, daya-daya alam serta hama dan penyakit. 

 Hutan mangrove di Kabupaten Pelalawan merupakan bagian dari formasi 

vegetasi indo-malaya yang mencakup pantai di daerah indonesia khususnya Riau. 

Luas hutan mangrove di Kabupaten Pelalawan seluas 7053,8 yang tersebar 

disepanjang pantai disemua pulau yang ada. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

1999 yang dipertegas dalam Keppres Nomor 32 Tahun 1990 mengamanatkan 

bahwa Dinas Kehutanan mendapatkan kewenangan untuk menjaga kelestarian 

hutan mangrove diperairan dalam hal ini dalam kawasan Hutan Mangrove yang 

tersebar diseluruh Indonesia. Termasuk dalam hal ini, Hutan Mangrove 

dikecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan yang dinyatakan sebagai 

kawasan hutan yang wajib dilindungi dikarenakan hutan mangrove di Kecamatan 

Kuala Kampar dikategorikan sebagai lahan yang mendekati hutan kritis dan hutan 

yang dilindungi. 

 Untuk melihat penyebaran hutan mangrove di Kabupaten Pelalawan 

penulis sajikan pada tabel berikut : 
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Tabel 1.1. : Luas Penyebaran Hutan Mangrove Di Kabupaten Pelalawan 

Dirinci Per Kecamatan Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 

 

No Kecamatan Luas Lahan (Ha) Persentase (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Kuala Kampar 

Teluk Meranti 

Pangkalan Kerinci 

Langgam 

Kerumutan 

Bandar Seikijang 

Bandar Petalangan 

Pangkalan Kuras 

Pangkalan Lesung 

Ukui 

Bunut 

Pelalawan 

332,8 

6.721 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4,72 

95,28 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Jumlah 7053,8 100% 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada pasal 7 Nomor 45 

Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dijelaskan bahwa, untuk 

mempertahankan serta menjaga kerusakan hutan yang disebabkan oleh manusia : 

a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan perundang-undangan dibidang 

kehutanan. 

b. Melakukan inventarisasi permasalahan. 

c. Mendorong peningkatan produktivitas masyarakat. 

d. Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat. 

e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengolahan hutan. 

f. Melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin. 

g. Mendorong terciptanya alternative mata pencaharian masyarakat. 

h. Meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan. 

i. Mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan 

keamanan hutan atau; 
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j. Mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum. 

Permasalahan yang terjadi adalah dimana tidak ada kesesuaian antara 

kebijakan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Hutan harus di lindungi dari segala 

bentuk kerusakan tetapi dalam kenyataan  dilapangan banyak terjadi kerusakan-

kerusakan baik yang disebabkan oleh manusia maupun hal lainnya. Kerusakan-

kerusakan tersebut semakin hari semakin besar sehingga mengakibatkan 

pengurangan dari ekosistem hutan khususnya hutan mangrove. 

Untuk melihat kondisi lahan hutan mangrove yang ada saat ini di 

Kecamatan Kuala Kampar, penulis sajikan luas lahan hutan mangrove di 

Kecamatan Kuala Kampar pada tahun 2015 pada tabel berikut : 

Tabel 1.2. : Luas Wilayah Hutan Mangrove di Kecamatan Kuala Kampar  

Kabupaten Pelalawan Pada Tahun 2015 

 

No Kelurahan/Desa Luas Persentase (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Teluk Beringin 

Sungai Upih 

Teluk Bakau 

Serapung 

Sokoi 

Sungai Mas 

Tanjung Sum 

Sungai Solok 

Teluk Dalam 

Teluk 

7.5 

26 

5.5 

130  

7 

8 

60 

78 

6  

25 

2,12 

7,37 

1,56 

36,83 

1,98 

2,27 

17,00 

22,10 

1,70 

7,08 

Jumlah 353 Ha 100% 

Sumber : Dinas Kehutan dan Perkebunan 

 Setelah melihat luas lahan mangrove tersebut kemudian penulis 

menyajikan luas lahan hutan mangrove di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten 

Pelalawan Pada Tahun 2016 : 
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Tabel 1.3. :  Luas Wilayah Hutan Mangrove di Kecamatan Kuala Kampar 

Kabupaten Pelalawan Pada Tahun 2016 

 

No Kelurahan/Desa Luas Persentase (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Teluk Beringin 

Sungai Upih 

Teluk Bakau 

Serapung 

Sokoi 

Sungai Mas 

Tanjung Sum 

Sungai Solok 

Teluk Dalam 

Teluk 

5,3 

22,2 

4,3 

125 

5 

5 

67 

75 

4 

20 

1,59 

6,67 

1,29 

37,56 

1,50 

1,50 

20,13 

22,54 

1,20 

6,01 

Jumlah 332,8 Ha 100% 

Sumber : Dinas Kehutan dan Perkebunan 

 Dari Tabel diatas dapat dilihat Hutan Mangrove di Kecamatan Kuala 

Kampar semakin hari semakin berkurang ekosistemnya. Perbandingan jumlah 

hutan Mangrove di Kuala Kampar pada tahun 2015 adalah 353 Hektar, sedangkan 

pada tahun 2016 hutan mangrove di Kecamatan Kuala Kampar hanya berjumlah 

332,8 Hektar saja. Hal ini berarti hutan mangrove mengalami pengurangan 

sebesar 20,2 Hektar dalam setahun. Semakin hari kondisi hutan mangrove 

semakin berkurang, dari 10 sepuluh desa yang ada di Kecamatan Kuala Kampar 

hanya beberapa desa saja yanag masih memiliki lahan hutan mangrove yang luas 

yaitu Desa Serapung, Desa Sungai Solok, Desa Tanjung Sum, dan Desa Sungai 

Upih. 

 Kecamatan Kuala Kampar merupakan salah satu kecamatan yang memiliki 

hutan mangrove diantara dua kecamatan yang ada didalam Kabupaten Pelalawan, 

Kuala Kampar adalah daerah perbatasan Antara Kabupaten Pelalawan dan 

Kepulauan Riau, lahan hutan mangrove di kuala kampar hampir menjadi lahan 

keritis karena banyaknya terjadi penebangan hutan mangrove, pemanfaatan hutan 
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mangrove secara besar-besaran, terjadinya pengalihfungsian lahan dan juga karna 

hantaman gelombang yang kuat menyebabkan tumbang hutan mangrove di pesisir 

pantai kuala kampar hingga menjadi tebing. 

 Dari berbagai bentuk permasaalahan diatas, penulis melakukan wawancara 

dengan aparat desa di Kecamatan Kuala Kampar yaitu Bapak Mustafa M. Beliau 

mengatakan bahwa : 

“Setiap tahunnya hutan mangrove di Kecamatan Kuala Kampar  

mengalami penyusutan dan rusaknya hutan mangrove di Kuala Kampar, 

masyarakat hanya mau memanfaatkannya saja tetapi tidak ada tindakan 

untuk melakukan pelestarian atau pun tebang pilih tanam kembali. Selain 

itu penyebab rusaknya yaitu abrasi dan hantaman gelombang yang kuat di 

pantai Kuala Kampar menyebabkan tumbangnya hutan mangrove, dan 

juga terjadi berbagai kegiatan yang banyak menghabiskan mangrove 

seperti pembuatan tambak udang Windu di desa Teluk Beringin, 

pembukaan lahan persawahan yang mendekati tepi bibir pantai, maka 

dari itu perlu perhatian dari pemerintah dalam mengani hal tersebut, 

karena peraturan yang ada belum berjalan dengan baik sesuai yang 

diharapkan”. (Hasil wawancara dengan Bapak Mustafa pada hari kamis 

tanggal 02 februari 2017) 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hutan mangrove 

tidak mendapatkan perhatian dengan baik dari pemerintah maupun masyarakat, 

dan kebijakan yang telah ditetapakan tidak berjalan sesuai dengan yang di 

inginkan. 

Berdasarkan permasaalahan yang telah di uraikan sebelumnya, maka 

penulis tertarik untuk mengadakan serangkaian penelitian dengan 

judul“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2009 

TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN 

(Studi Tentang Pelestarian Hutan Mangrove di Kecamatan Kuala Kampar 

Kabupaten Pelalawan)” 
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1.2. Perumusan Masaalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat perumusan 

masaalah dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan Hutan Khususnya Hutan Mangrove di Kecamatan 

Kuala Kampar ? 

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi pemerintah dalam Implementasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan 

Mangrove di Kecamatan Kuala Kampar ? 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian. 

 Maksud diadakan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang 

akan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan skripsi guna memenuhi  

persyaratan untuk menempuh sidang sarjana pada fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri. 

 Berdasarkan perumusan masaalah yang telah disebutkan maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan Hutan Khususnya Hutan Mangrove di 

Kecamatan Kuala Kampar 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam 

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan Hutan Mangrove di Kecamatan Kuala Kampar 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah Kabupaten Pelalawan dan 

masyarakat luas kondisi hutan mangrove yang ada di daerah Kabupaten 

Pelalawan pada umumnya dan Kecamatan Kuala Kampar khususnya. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya tentang pelestarian hutan mangrove. 

3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti berikutnya mengenai masaalah yang 

sama. 

1.5. Sistematika Penulisan 

 BAB 1 : Pendahuluan 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang  masaalah,  perumusan 

masaalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 BAB 2 : Telaah Pustaka 

Pada bab ini akan mengemukakan teori-teori yang melandasi    

pembahasan skripsi diantaranya berupa pengertian pemerintahan, 

pengertian implementasi kebijakan, ekosistem hutan mangrove, 

fungsi dan manfaat hutan mangrove, pelestarian hutan mangrove, 

kerangka berfikir, defenisi konsep, konsep operasional, dan 

variabel operasional. 
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BAB 3 : Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, populasi dan sampel, metode penelitian, teknik 

pengumpulan data, serta analisis data. 

BAB 4 : Deskripsi Lokasi Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang Lokasi penelitian yang terdiri dri 

Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Kuala 

Kampar, Struktur Organisasi Kantor Camat Kuala Kampar, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Camat Kuala Kampar. 

 BAB 5 : Pembahasan dan Hasil 

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan dan hasil penelitian yang 

terdiri dari Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan Hutan, dan kendala yang dihadapi 

Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Peraturan Pemerintahan 

Nomor 60 Tahun 2009 Di Kecamatan Kuala Kampar. 

 BAB 6 : Kesimpulan dan Saran 

  Bab ini berisi tentang Kesimpulan dari hasil penelitian serta saran 


