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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1. Pengertian Pemerintahan 

 Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena 

beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, 

karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan dianjurkan, memiliki 

objek material maupun formal, universal sifatnya sistematis serta spesifik (khas). 

Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia. Pemerintah adalah sistem 

yang menjalankan wewenang dan kekuasaan, atau sistem yang menjalankan 

perintah, sedangkan pemerintahan adalah proses, cara, pembuatan pemerintah. 

(Syafi’ie, 2002:11). 

 Tugas-tugas pokok pemerintahan, tujuan utama dibentuk pemerintahan 

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. 

(Rasyid, 2002:14-16). 

 Ndraha (2003:76) menyebutkan berbagai konsep pemerintah : 

1. Badan publik, yaitu semua badan yang bertanggung jawab dalam sebagian 

atau seluruh rute proveding (proses penyediaan) suatu jasa atau layanan 

melalaui otoritas atau frivatisasi. 

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

diatur dalam (konstitusi) suatu negara. 
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3. Pemerintah dalam arti luas, yaitu semua lembaga negara yang oleh di 

konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan 

pemerintahan. Hal ini terdapat misalnya di Indonesia dibawah UUD 1945: 

kekuasaan pemerintahan meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. 

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

kekuasaan eksekutif saja. 

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

fungsi birokrasi. Birokrasi adalah aparat pemerintah yang di angkat atau 

ditunjuk dan bukan yang dipilih atau terpilih melalaui pemeliharaan oleh 

lembaga perwakilan. Birokrasi dapat dianggap setara dengan tetapi lebih 

luas ketimbang pabrik pada perusahaan. 

6. Pemerintah dalam arti pelayan, yaitu pemerintah dianggap sebuah warung 

(toko) dan pemerintah adalah pelayanan yang melayani pelanggan 

(pembeli). 

7. Pemerintah dalam arti pemerintah pusat, yaitu pengguna kekuasaan negara 

pada tingkat pusat (tinggi), pada umumnya dihadapkan pada konsep 

pemerintah daerah. 

8. Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah, yaitu berbeda dengan 

pemerintah pusat yang diwakili negara, pemerintah daerah dianggap 

mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang 

tertentu batas-batasnya. 
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9. Pemerintah dalam konsep pemerintah wilayah, yaitu pemerintah dalam arti 

ini dikenal dalam negara yang menggunakan azas dekosentrasi dan 

desentralisasi contohnya Indonesia dibawah Undang-Undang. 

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

berasal dari tradisi pemerintahan Belanda. 

2.2. Implementasi Kebijakan 

Implementasi merupakan penerapan daripada kebijakan yang telah diambil 

oleh suatu badan atau seseorang dalam organisasi. Implementasi adalah upaya 

melaksanakan keputusan kebijakan. 

Kebijakan merupakan sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti 

government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance 

yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya 

merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan secara langsung mengatur 

pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi 

kepentingan publik yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga 

negara. Dalam literatur administrasi negara terdapat banyak batasan atau definisi 

mengenai kebijakan publik yang masing-masing memberi penekanan yang 

berbeda-beda hal ini dikerenakan setiap ahli mempunyai latar belakang yang 

berbeda-beda. Faktor lain yang menyebabkan para ahli berbeda dalam 

memberikan definisi kebijakan publik ini menurut budi winarno karena berbeda 

pendekatan model apakah kebijakan publik dilihat sebagai rangkaian keputusan 

yang dibuat oleh pemerintah atau sebagai tindakan-tindakan yang dampaknya 

dapat diramalkan. 
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Menurut Thomas R. Dye (1981) dalam Harbani Pasulong (2008:39) 

mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “adapun yang dipilih pemerintah 

untuk melakukan atau tidak melakukan”. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah 

memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik 

itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan 

pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat saja.  

Ealau dan Prewitt (1973) dalam Agustino (2008:6),  kebijakan adalah 

keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) 

tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi 

keputusan tersebut. 

Harbani Pasolong (2008: 38-39) Kebijakan merupakan suatu rangkaian 

alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan 

merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif 

terbaik. Kebijakan yang dibuat biasanya berbentuk peraturan perundang-undangan 

dalam mengimplementasikan program-program untuk pembangunan maupun 

pemberdayaan masyarakat. Kebijakan publik ialah : 

1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang merupakan tindakan-tindakan 

pemerintah. 

2. Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan 

3. Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau 

tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik. 

Konsep kebijaksanaan diartikan sebagai suatu pernyataan kehendak atau 

perumusan keinginan (budiarjo, 1972) dalam ali dkk (2012:7). Budiarjo 
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merumuskan Kebijaksanaan sebagai suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh 

seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan  dan 

cara-cara untuk mencapai tujuan. 

Edwards III dan Sharkansky (1978) dalam Irfan Islamy (1988:18) yang 

merumuskan bahwa kebijakan negara : “ is what goverments say and do, or do it 

is the godsor purpose of goverment programs..”adalah apa yang dinyatakan dan 

dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. 

Carl. J Friedrich dalam Ali dkk (2012:14) merumuskan kebijakan sebagai 

suatu bentuk tindakan yang dibuat oleh seseorang, kelompok atau pemerintah 

dalam suatu kesempatan dan tantangan lingkungan dimana kebijakan diajukan 

untuk digunakan guna menanggulangi  permasalahan yang terjadi dalam 

merealisasikan program atau tujuan yang dikehendaki. 

Eyston dalam Solichin Abdul Wahab (2014:13) mengatakan kebijakan 

publik ialah “The relationship of govermmental unit to its environment” (antar 

hubungan yang berlangsung diantara unit/satuan pemerintahan dengan 

lingkungannya). 

Hogewerwerf (1983) dalam Ali dkk (2012:15) kebijakan publik adalah 

usaha untuk mencapai tujuan-tujuan dengan sarana-sarana tertentu dalam waktu 

tertentu. 

Wiliam N. Dunn (dalam Harbani Pasolong 2014:39), mengatakan bahwa 

kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan 

yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintahan pada bidang-bidang yang 
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menyangkut tugas pemerintah seperti, pertanahan, keamanan, energy, kesehatan, 

pendidikan, kesejahteraan kemasyarakatan, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. 

Chalzi nasucha (dalam Harbani Pasolong 2014:39), mengatakan bahwa 

kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu 

kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Tujuan tersebut 

bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan 

acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan social yang harmonis. 

 Menurut George C. Edward (Edward III) dalam Agustino (2006 : 257-

158) ada empat faktor atau indikator yang harus diperhatikan agar implementasi 

kebijakan menjadi efektif, yaitu : 

1. Komunikasi 

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat 

menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan 

publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat 

keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. 

Informasi yang diketahui para pengambilan keputusan hanya bisa didapat 

melalui komunikasi yang baik. 

2. Sumber daya 

Indikator-indikator  yang digunakan untuk melihat sejauh mana 

sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari : 

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

atau pegawai. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi 
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kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf atau pegawai yang tidak 

cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam 

bidangnya. 

2. Informasi. Informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi 

yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, 

informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap 

peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. 

3. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi 

kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, 

kapabel dan kompeten tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka 

implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. 

3. Disposisi 

Menurut Edward III dalam Budi Winarno (2005:142-143) 

mengemukakan “kecendrungan-kecendrungan atau disposisi merupakan 

salah satu faktor 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 akan 

terlaksana sesuai keputusan awal. 

4. Struktur Birokrasi 

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya 

kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusip terhadap 

implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan 
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ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Maka 

memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk 

mengkaji implementasi kebijakan publik. 

Adapun hubungan antara teori implementasi kebijakan dengan 

pelitian ini  dilihat dari teori Edward III dalam Reza Herdasari (2010:29) 

sebagai berikut : 

1. Komunikasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan 

dikomunikasikan pada publik 

2. Sumber Daya, berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung 

dan kecakapan pelaksanaan kebijakan dalam implementasi kebijakan 

3. Disposisi, Berbicara tentang ketersediaan implemator kebijakan dalam 

implementasi kebijakan, 

4. Struktur Birokrasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi 

yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan. 

2.3. Ekosistem Hutan Mangrove 

Kata mangrove mempunyai dua arti, pertama sebagai komunitas yaitu 

komunitas atau penduduk tumbuhan atau hutan yang tahan terhadap kadar garam 

atau salinitas (pasang surut air laut), dan kedua sebagai individu spesies (Magne, 

1968; Supriharyono, 2000 dalam Yuniarti, 2004). Magne kemudian menggunakan 

istilah mangal apabila berkaitan dengan komunitas hutan dan mangrove untuk 

individu tumbuhan. Mangrove sering diterjemahkan sebagai komunitas hutan 

bakau, sedangkan tumbuhan bakau merupakan salah satu jenis dari tumbuhan 

yang hidup di hutan pasang surut tersebut. Jenis-jenis pohon mangrovenya seperti 



 
 

20 

Avicennia sp, Sonneratia sp, Rhizophora sp, Bruguiera sp, dan Ceriops sp. Jenis 

ini hampir sama dengan jenis-jenis mangrove yang ada di Philiphina yaitu 

Rhizophora, Avicennia, Bruguiera, dan Sonneratia ( Konny Rusdianti, Jurnal,  No. 

01, April 2012:2) 

2.4. Fungsi dan Manfaat Hutan Mangrove 

Fungsi ekosistem mangrove mencakup fungsi fisik, menjaga garis pantai 

agar tetap stabil, melindungi pantai dari erosi laut (abrasi) dan intrusi air laut dan 

mengolah bahan limbah. Fungsi biologis, tempat pembenihan ikan, udang, tempat 

pemijahan beberapa biota air, tempat bersarangnya burung, habitat alami  bagi 

berbagai jenis biota. Fungsi ekonomi, sebagai sumber bahan bakar (arang  kayu 

bakar), pertambakan, tempat pembuatan garam, dan bahan bangunan.  Ekosistem 

mangrove baik secara sendiri maupun secara bersama dengan ekosistem padang 

lamun dan terumbu karang berperan penting dalam stabilisasi suatu ekosistem 

pesisir, baik secara fisik maupun secara biologis, disamping itu,  ekosistem 

mangrove merupakan sumber plasma nutfah yang cukup tinggi misalnya  

mangrove di Indonesia terdiri atas 157 jenis tumbuhan tingkat tinggi dan rendah,  

118 jenis fauna laut dan berbagai jenis fauna darat. (Meika Rizka, Karya Ilmiah, 

2010:4-6) 

Selanjutnya Saenger, (1983) juga merinci hasil-hasil produk dari 

ekosistem hutan mangrove berupa : 

a.  Bahan bakar;  kayu bakar, arang dan alkohol.  

b.  Bahan bangunan; balok perancah, bangunan, jembatan, balok rel kereta 

api, pembuatan kapal, tonggak dan atap rumah. Tikar bahkan pagar pun 
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menggunakan jenis yang berasal dari hutan mangrove. 

c.  Makanan; obat-obatan dan minuman, gula alkohol, asam cuka, obat- 

obatan. 

d.  Perikanan; tiang-tiang untuk perangkap ikan, pelampung jaring, 

pengeringan ikan, bahan penyamak jaring dan lantai.   

e.  Pertanian, makanan ternak, pupuk dsb. 

f.  Produksi kertas; berbagai macam kertas 

Hutan mangrove merupakan sumber daya alam daerah tropis yang  

mempunyai manfaat ganda baik dari aspek sosial ekonomi maupun ekologi. 

Besarnya peranan ekosistem hutan mangrove bagi kehidupan dapat diketahui dari 

banyaknya jenis hewan baik yang hidup di perairan, di atas lahan maupun di 

tajuk- tajuk pohon mangrove atau manusia yang bergantung pada hutan mangrove 

tersebut (Naamin, 1991).  Manfaat ekonomis diantaranya terdiri atas hasil berupa  

kayu (kayu bakar, arang, kayu konstruksi) dan hasil bukan kayu (hasil hutan 

ikutan dan pariwisata).  Manfaat ekologis, yang terdiri atas berbagai fungsi 

lindungan baik bagi lingkungan ekosistem daratan dan lautan maupun habitat 

berbagai jenis fauna, diantaranya : 

1. Sebagai proteksi dari abrasi/erosi, gelombang atau angin kencang   

2. Pengendali intrusi air laut   

3. Habitat berbagai jenis fauna   

4. Sebagai tempat mencari makan, memijah dan berkembang biak berbagai 

 jenis ikan dan udang   

5. Pembangun lahan melalui proses sedimentasi   
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6. Pengontrol penyakit malaria   

7. Memelihara kualitas air (meredukasi polutan, pencemar air)   

8. Penyerap CO2 dan penghasil O2 yang relatif tinggi disbanding tipe hutan 

lain.   

Ekosistem hutan mangrove mempunyai peranan dan fungsi penting yang 

dapat mendukung kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung,  

adalah  sebagai berikut : 

1. Fungsi ekologis ekosistem hutan mangrove menjamin terpeliharanya: 

a. Lingkungan fisik, yaitu perlindungan pantai terhadap pengikisan oleh 

ombak dan angin, pengendapan sedimen, pencegahan dan pengendalian  

intrusi air laut ke wilayah daratan serta pengendalian dampak pencemaran 

air laut. 

b. Lingkungan biota, yaitu sebagai tempat berkembang biak dan berlindung  

biota perairan seperti ikan, udang, moluska dan berbagai jenis reptil serta 

jenis-jenis burung serta mamalia. 

 c. Lingkungan hidup daerah di sekitar lokasi (khususnya iklim makro). 

2. Fungsi Sosial  dan ekonomis, yaitu : 

  a. Sumber mata pencaharian dan produksi berbagai jenis hasil hutan dan 

    hasil hutan ikutannya. 

         b. Tempat rekreasi atau wisata alam. 

  c. Obyek pendidikan, latihan dan pengembangan ilmu pengetahuan. 

          Secara garis besar ekosistem hutan mangrove mempunyai dua fungsi utama, 

yaitu fungsi ekologis dan fungsi sosial ekonomi  Dahuri (2004).   
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Fungsi ekologis ekosistem hutan adalah sebagai berikut :  

a. Dalam ekosistem hutan  mangrove terjadi mekanisme hubungan antara 

ekosistem mangrove dengan jenis-jenis ekosistem lainnya seperti padang 

lamun dan terumbu karang.  

b. Dengan sistem perakaran yang  kokoh ekosistem hutan mangrove mempunyai  

kemampuan meredam gelombang, menahan lumpur dan melindungi pantai 

dari abrasi, gelombang pasang dan taufan.  

c. Sebagai pengendalian banjir, hutan  mangrove yang banyak tumbuh di daerah 

estuaria juga dapat berfungsi untuk mengurangi bencana banjir. 

d. Hutan mangrove dapat berfungsi sebagai penyerap bahan pencemar 

(environmental service), khususnya bahan-bahan organik. 

e. Sebagai penghasil bahan organik yang merupakan mata rantai utama dalam 

jaring-jaring makanan di ekosistem pesisir, serasah mangrove yang gugur dan  

jatuh ke dalam air akan menjadi substrat yang baik bagi bakteri dan sekaligus 

berfungsi membantu proses pembentukan daun-daun tersebut menjadi 

detritus.  Selanjutnya detritus menjadi bahan makanan bagi hewan pemakan 

seperti : cacing, udang-udang kecil dan akhirnya hewan-hewan ini akan 

menjadi makanan larva ikan, udang, kepiting dan hewan lainnya. 

f. Merupakan daerah asuhan (nursery ground) hewan-hewan muda (juvenile 

stage) yang akan bertumbuh kembang menjadi hewan-hewan dewasa dan 

juga merupakan daerah pemijahan (spawning ground) beberapa perairan 

seperti udang, ikan dan kerang-kerangan. 
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2.5. Pelestarian Hutan Mangrove 

  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

bahwa mangrove merupakan ekosistem hutan, dan oleh karena itu, maka 

pemerintah bertanggung jawab dalam pengelolaan yang berasaskan manfaat dan 

lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan (Pasal 

2). Selanjutnya dalam kaitan kondisi mangrove yang rusak, kepada setiap orang 

yang memiliki, pengelola dan atau memanfaatkan hutan kritis atau produksi, 

wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan konservasi 

(Pasal 43). 

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 menjanjikan hasil yang menggiurkan tetapi 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. 

Upaya menjaga kelestarian hutan mangrove dapat dilakukan melalui 

tehnik silvofishery dan pendekatan bottom up dalam upaya rehabilitasi. 

Silvofishery merupakan teknik pertambakan ikan dan udang yang dikombinasikan 

dengan tanaman kehutanan dalam hal ini adalah vegetasi hutan mangrove. Usaha 
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ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan 

memelihara ekosistem hutan mangrove sehingga terjaga kelangsungan hidupnya. 

Pengeloloaan hutan mangrove itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 

disebutkan dalam kaitan kondisi mangrove yang rusak, kepada setiap orang yang 

memiliki, pengelola dan atau memanfaatkan hutan kritis atau produksi, wajib 

melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan konservasi. Dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

pemerintahan pusat terbatas pada pola umum dan penyusunan rencana makro 

rehabilitasi hutan dan lahan. Sedangkan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan 

lahan dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama Pemerintah Kabupaten/Kota, 

kecuali dikawasan hutan konservasi masih menjadi kewenangan 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, industri, pemukiman dan 

sebagainya. 

Menurut M. Ghufran (2012:181-189) Pelestarian atau rehabilitasi 

ekosistem mangrove yang dimaksud disini adalah aktivitas penanaman mangrove 

yang dilakukan di sepanjang pantai, terutama pantai-pantai yang hutan 

mangrovenya telah hilang atau yang telah mengalami kerusakan. Tahap-tahap 

penanaman mangrove adalah sebagai berikut. 

a. Memilih Lokasi 
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Ditanam pada lingkungan berair payau, air agak tenang/ombak tidak 

terlalu besar atau setidaknya benih mempunyai kesempatan untuk 

menancap, dan dasar perairan berpasir atau berlumpur. 

b. Pengadaan Benih 

Benih/bibit yang dipilih untuk ditanam disesuaikan dengan lokasi yang 

dipilih. Bila tanaman hendak ditanam didaerah terbuka bersalinitas tinggi 

menghadap laut yang dasar perairannya berpasir atau berlumpur. 

c. Penanaman 

Penanaman tanaman mangrove sebaiknya dilakukan pada saat air laut 

surut agar mudah mengatur jarak dan keseragamannya. Untuk lokasi 

penanaman yang terletak dibibir laut terbuka, penanaman tidak dilakukan 

pada musim ombak besar. Ini dimaksudkan agar benih tidak hanyut 

terbawa ombak. 

d. Pemeliharaan Tanaman 

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan tanaman mangrove tidak 

tumbuh dengan optimal, baik berupa hewan pengganggu maupun aktivitas 

manusia. 

1. Hewan : beberapa hewan yang dapat merusak tanaman mangrove 

yang baru tumbuh seperti kepiting/ketam/bosok, kambing, dan 

hama. 

2. Aktivitas Manusia seperti menjala ikan, menyudu udang, mencari 

kepiting, menambat perahu, dan berwisata atau berekreasi. 
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2.6. Pandangan Islam Tentang Melestarikan Hutan 

Alam merupakan karunia Allah yang harus kita jaga kelestariannya. Kita 

harus bisa menjaga kelestarian alam agar dapat dinikmati oleh generasi masa 

depan. Mengekploitasi alam secara berlebihan dapat menyababkan rusaknya alam. 

Sebagai seorang muslim, kita harus menghindari tindakan itu untuk tetap menjaga 

kelestarian alam yang merupakan karunia Allah SWT. 

Islam adalah rahmatan lil alamin, yang mana syari'atnya tidak hanya untuk 

umat islam saja tapi bagi semesta alam sebagai Rahmat dari Allah. Bahkan 

diutusnya Nabi adalah sebagai rahmat, sebagaimana firman Allah: 

َما أَْسَسْلىَاكَ                                                     إَِّلا َسْحَمةً لِّْلَعالَِمي                                      ََ

Artinya : tidaklah kami mengutusmu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi   

sekian alam. (al-Anbiya: 107) 

 

Imam Ibnu Katsir berkata tentang ayat ini: Allah telah memberitahukan 

bahwa sesungguhnya Allah telah menjadikan Muhammad sebagai rahmat untuk 

seluruh alam. Yakni Allah telah mengutusnya untuk menjadi rahmat bagi mereka 

semuanya. Maka barang siapa menerima rahmat ini dan mensyukuri nikmat ini, 

pasti dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Tetapi barangsiapa menolak 

rahmat ini dan menentangnya, pasti dia akan merugi di dunia dan di akhirat. 

rahmat ini meliputi seluruhnya. Termasuk alam ini, maka islam mengajarkan 

untuk mencintai alam dan menjaganya, serta melarang berbuat berbagai kerusakan 

di muka bumi. Maka dari itu Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di 

muka bumi dan itu semua adalah bentuk dalam rangka beribadah kepada Allah. 

Allah berfirman: 

اْلبَْحِش بَِما َكَسبَْت أَْيِذي الىااِس لِيُِزيقٍَُم بَْعَض الازِ  ََ ُْم يَْشِجُعُنَ ظٍَََش اْلفََساُد فِي اْلبَشِّ                 ي َعِملُُا لََعلٍا
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Artinya : telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh 

tangan-tangan manusia, Allah mengendaki agar mereka merasakan sebagian dari 

perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (ar-Rum: 41) 

 

secara jelas ayat ini menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di daratan 

dan di lautan semua itu disebabkan ulah manusia. Dan Allah akan menimpakan 

akibat buruknya kepada manusia agar manusia merasakannya, sebagai teguran 

agar manusia kembali ke jalan yang benar. 

Manusia berpikir bagaimana mengeruk sebanyak-banyaknya kekayaan 

alam, jika tidak mereka khawatir kehabisan. Padahal jika mereka mengetahui 

bahwa Allah itu Maha Kaya pastilah mereka tidak khawatir dan tidak akan tamak 

karena kekayaan Allah tidak akan pernah habis. Namun itu semua adalah tabiat 

manusia sebagaimana firman Allah: 

ًُ اْلَخْيُش َمىًُُعا إَِرا َمسا ََ وَساَن ُخلَِق ٌَلًُُعا إَِرا َمساًُ الشاشُّ َجُزًَعا                                              إِنا اْْلِ

Artinya : sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. 

Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah dan apa bila ia mendapat 

kebaikan, ia amat kikir" (al-Ma'arij: 19-21) 

 

Maka marilah kita menjaga alam dan mencintainya sebagai amanah dari 

Allah atas kekhalifahan kita di muka bumi. 

Hadist tentang menjaga kelestarian alam : 

ا َمْه فِي اَّلَْسضِ  ُْ ًِ َسلَّم : اِْسَحُم ل هللاِ صلي هللاُ علي ُْ                              يَْشَحُمُكْم َمْه في السماءِ  قَا َل َسُس

Artinya : Sayangilah yang ada di bumi niscaya semua yang ada di langit akan 

menyayangi kalian. (HR.Bukhori Muslim) 

 

ٍَِي لًَُ   )سَاي التشمزِ(                                                                              َمْه اَْحي اَْسًضا َميِّتَةً فَ

Artinya : Barang siapa menghidupkan suatu bumi yang mati, maka bumi itu 

baginya. 
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Kandungan dari hadist diatas adalah nabi Muhammmad SAW melalui Al-

Qur’an dan hadist mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan kelangsungan 

kehidupan manusia dari ketergantungannya kepada lingkungan alam. 

Dalam bab menjaga dan melestarikan lingkungan adalah kebersihan, 

menyayangi semua makhluk Allah. Kebersihan, merupakan cermin keimanan 

seseorang terhadap sang Khalik. Rasa cinta kasih sayang sudah menjadi 

kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya kita juga harus peka terhadap 

keadaan alam disekitar kita. Kita harus bisa menghidupkannya Demi generasi 

masa depan kita. 

Agama islam mengajarkan 2 macam hubungan, Yaitu Hubungan vertikal 

(Manusia dengan Allah) dan hubungan Horisontal (Manusia dengan manusia). 

Kerusakan alam di dunia ini tak ubahnya adalah bumerang bagi manusia, kitalah 

yang membuat alam ini rusak, maka dari itu sebagai orang yang beriman, kita 

harus menjaga lingkungan dengan baik. 

Perilaku menjaga dan melestarikan alam sesuai hadist diatas, adalah: 

1. Tidak merusak lingkungan sekitar kita 

2. Mengurus tanah agar menjadi subur 

3. Tidak membunuh hewan sembarangan 

4. Memelihara fasilitas umum 

5. Mengadakan penghijauan, dll. 
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2.7. Kerangka Berfikir 
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Peraturan Pemerintah Nomor 

60 Tahun 2009 
TentangPerlindungan Hutan 

Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 73 Tahun 

2012 Tentang Strategi 
Nasional Pengelolaan 

Ekosistem Mangrove 

Dinas Kehutanan 
Kabupaten Pelalawan 

Komunikasi 

 

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 

Sumberdaya 

 

a. Menyediakan 

    sumberdaya manusia 

    yang berkualitas 

    sebagai pelaksana 

    kebijakan 

b. Menyediakan 

    fasilitas 

    yang diperlukan 

    dalam pelaksanaan 

    kebijakan 

c. Menyediakan 

    anggaran 

    yang memadai untuk 

    pelaksanaan 

    kebijakan 
 

 

Disposisi 

 

a. Pemahaman dan 

    pengetahuan para 

    pelaksana terhadap 

    kebijakan 

b. Respon dari para 

    pelaksana terhadap 

    implementasi 

    kebijakan 

c. Memberikan insentif 

    bagi para pelaksana 

    kebijakan 
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    terhadap 
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    kebijakan 
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    terhadap 
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Provinsi dengan 

Kabupaten dan 

Kabupaten 

dengan 

Kecamatan 

     Hutan Mangrove Lestari 
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 2.8. Defenisi Konsep 

a. Hutan adalah vegetasi hutan yang tumbuh didaerah pantai dan sekitar 

muara sungai yang selalu digenangi oleh air laut dan dipengaruhi pasang 

surut. 

b. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi 

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

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

serta menjaga dan mempertahankan hak-hak negara. 

c. Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat perinsip-perinsip untuk 

mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dalam 

mencapai tujuan. 

d. Implementasi ataupun pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah bagaimana Pemerintah Dalam Melestarikan Hutan Mangrove 

dilaksanakan atau diterapkan secara nyata. 

e. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada  masyarakat 

mengenai pelaksanaan pelestarian hutan, khususnya hutan mangrove yang 

ada di Kecamatan Kuala Kampar. 

f. Sumberdaya yaitu menyiapkan sumberdaya yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan pelestarian hutan. 

g. Disposisi atau sikap pelaksana yaitu menyangkut masalah persepsi 

pelaksana dalam juridis dimana kebijakan disampaikan. 

h. Struktur birokrasi yaitu lebih berhubungan dengan kemampuan dan 

kriteria staf tingkat pengawas hirearki terhadap keputusan. 
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2.9. Konsep Operasional 

            Konsep operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana 

cara mengatur variabel. Konsep operasional merupakan uraian dari konsep yang 

sudah dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator yang lebih memudahkan 

operasional dari suatu penelitian. 

           Adapun variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009, sedangkan indikator 

yang digunakan untuk menjadi alat ukurnya adalah sebagai berikut : 

1. Komunikasi 

2. Sumberdaya 

3. Disposisi 

4. Struktur Birokrasi 

 


