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ABSTRAK 

ANALISIS PERAN DINAS PERKEBUNAN DALAM MENANGGULANGI 

KEBAKARAN LAHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

OLEH: 

WANTI YULIA ASTRI 

NIM. 11375204642 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indragi Hulu, pada bulan 

Desember 2016 hingga Maret 2017. Adapun permasalahan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana peran Dinas Perkebunan dalam menanggulangi kebakaran 

lahan dan kebun di Kabupaten Indragiri Hulu. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui apa saja yang di lakukan oleh Dinas Perkebunan dalam 

menanggulangi kebakaran lahan di Kabupaten Indragiri Hulu. Teknik 

pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

sistematik, observasi dan studi dokumen. Teknik wawancara sistematik di lakukan 

dengan cara tanya jawab kepada responden mengenai permasalahan yang 

hendak di teliti berdasarkan pedoman wawancara. Teknik Wawancara digunakan 

oleh peneliti dengan mempertimbangkan bahwa ketika informasi yang di berikan 

oleh informan masih belum mengenai sasaran yang diharapkan oleh peneliti 

maka dengan teknik wawancaraini masih bisa dikembangkan sampai peneliti 

menemukan jawaban yang peneliti cari. Teknik observasi di anggap perlu dalam 

penelitian ini untuk melihat keadaan secara nyata sehingga peneliti lebih 

memahami kondisi ril di lapangan. dan studi dokumen berfungsi dalam penelitian 

ini untuk pengumpulan data-data yang relefan yang memberikan informasi 

berhubungan dengan peran Dinas Perkebunan dalam upaya menanggulangi 

kebakaran lahan dan kebun di Kabupaten Indragiri Hulu. Teknik analisis data 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat deskritif kualitatif. Yaitu data 

yang penulis dapatkan dalam bentuk kata-kata dan kemudian penulis 

mengambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat terpisah menurut jenisnya 

kemudian menganalisa dan membuat laporan hasil penelitian dalam bentuk 

uraian-uraian yang dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang didapat dari 

informan. Berdasarkan hasil wawancara serta observasi dilapangan dan 

kemudian di analisa dapat di simpulkan bahwa Peran Dinas Perkebunan dalam 

menanggulangi kebakaran lahan dan kebun dalam katogori sudah maksimal 

dengan alasan Dinas Perkebunan sudah melaksanakan kegiatan pencegahan 

dengan membentuk satgas kebakaran lahan yang ada di Dinas Perkebunan, 

mendirikan kelompok tani peduli api, melakukan pembinaan pembukaan lahan 

tanpa bakar serta pengawasan terhadap pemberian izin pembukaan lahan 

perkebunan dengan berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan 

Kabupaten Indragiri Hulu. 
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