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Abstract 
This study aims to determine how the evaluation of the implementation of Surabaya Mayor Regulation No. 65 Year 2011 on 

Procedures Monitoring and Control of Mangrove Areas in Sub Wonorejo Surabaya. Regulation of the mayor is designed to 

preserve and protect the ecosystem of the mangrove area in the coastal city of Surabaya. However, some problems arise 

around mangrove areas which resulted in the growth of mangrove become distracted and can not function as its function. 

The problems that occur are: the abrasion, illegal logging, residential development by the developer and ponds by the 

citizens and their sedimentation soil later in stakes citizens and recognized as ownership, even some are being sold to 

developers. It is necessary for the evaluation of the policy by using six evaluation criteria are effectiveness, efficient, 

adequate, leveling, responsiveness and accuracy. The method used in this research is qualitative research method and 

descriptive. Data collected by observation, interview, research documentation and audio and visual material. Informant 

determining technique is purposive and snowball. While the technique of examination of the validity of data through 

triangulation of data sources so that the data presented is valid data. The findings of the data showed that the 

implementation of the supervision and control of the mangrove area in the Village Wonorejo Surabaya based on the criteria 

of effectiveness, efficient, adequate, leveling, responsiveness and accuracy not considered optimal. This is evidenced by the 

lack of clear boundaries conserved mangrove areas and some of the procedures of supervision and control of mangrove 

areas can not be realized at regular intervals. 
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Pendahuluan 

Mangrove merupakan sekelompok 

tumbuhan yang terdiri dari berbagai jenis dan suku, 

tetapi mempunyai persamaan dalam hal adaptasi 

morfologi dan fisiologi terhadap habitat yang 

dipengaruhi oleh pasang surut (ekosistem peralihan 

antara daratan dengan laut ataupun dengan perairan 

sekitar muara sungai). Sebagai salah satu ekosistem 

langka, mangrove dilindungi Pemerintah seperti 

yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil. Perlindungan terhadap 

ekosistem mangrove dikarenakan mangrove 

memiliki fungsi ekologis yang sangat baik bagi 

lingkungan dan sekitarnya. Selain itu, ekosistem 

mangrove juga memiliki peran penting dalam 

menjaga stabilisasi suatu ekosistem pesisir, baik 

secara fisik maupun secara biologis dan sebagai 

perlindungan pantai secara alami untuk mengurangi 

resiko terhadap bahaya terjadinya tsunami. 

Indonesia memiliki kawasan ekosistem 

mangrove terluas di dunia. Menurut Spalding et al. 

pada 2010 diperkirakan luas mangrove di Indonesia 

sekitar 3.189.359 ha. Pada tahun 1994, FAO 

menyatakan luas hutan mangrove di dunia sendiri 

mencapai sekitar 16.530.000 ha yang tersebar di 

Asia 7.441.000 ha, Afrika 3.258.000 ha dan 

Amerika 5.831.000 ha. Luas ekosistem mangrove 

di Indonesia sendiri mencapai 75% dari total 

mangrove di Asia Tenggara, atau sekitar 27% dari 

luas mangrove di dunia. Pernyataan ini diperjelas 

oleh Hilman Nugroho selaku Direktur Jenderal 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutani 

Sosial dalam acara seminar internasional pertama 

yang dihadiri oleh 10 negara anggota ASEAN yang 

secara khusus membicarakan upaya konservasi 

mangrove di kawasan Asia Tenggara. 

(http://m.tempo.co/ diakses tanggal 31 Maret 2016) 

Luas hutan mangrove di Indonesia sendiri 

tersebar dibeberapa pulau, seperti Sumatera, Jawa 

dan Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, 

Maluku dan Irian. Selain hutan yang luas, 

ekosistem mangrove di Indonesia juga memiliki 

keragaman jenis tertinggi di dunia. Namun kondisi 

mangrove di Indonesia mengalami penurunan baik 

dari segi kualitas dan kuantitas dari tahun ke tahun. 

Dalam upaya pelestarian mangrove, pemerintah 

melakukan beberapa kegiatan untuk tetap menjaga 

fungsi hutan mangrove. Hampir setiap tahun 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan 

guna mengembalikan fungsi awal yang di anggap 

baik dan mampu memberikan dampak positif dari 

segi ekologis dan ekonomis. 

Ekosistem mangrove di Jawa Timur juga 

mengalami beberapa kerusakan. Data hasil 

pencacatan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2014 luas ekosistem mangrove di Jawa 

Timur seluas 133.512,89 ha. Laporan Kinerja Dinas 

Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2014 menyebutkan bahwa dari total luas 

lahan mangrove Jawa Timur, luas yang mengalami 

http://m.tempo.co/read/news/2012/11/05/206439764/ASEAN-Bahas-Konservasi-Mangrove-di-Surabaya
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kerusakan sebesar 41,632%. Jumlah ini menurun 

dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 41,693%. 

Kota Surabaya merupakan daerah 

perkotaan yang sebagian daratannya berbatasan 

langsung dengan pesisir, sehingga banyak dijumpai 

tumbuhan mangrove yang hidup di sana. Mangrove 

yang tumbuh di Kota Surabaya berada di sepanjang 

Pantai Timur dan Pantai Utara Surabaya serta 

daerah kawasan jembatan Suramadu. Luas dan 

kerapatan tutupan mangrove yang tumbuh di Kota 

Surabaya berbeda-beda, dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 

Tabel I.2 

Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove Kota 

Surabaya 

No 
Lokasi 

(Kec) 

Luas 

Lokasi 

(ha) 

Presentase 

tutupan 

(%) 

Kecepatan 

(pohon/ha) 

1 Pakal 3,11 64,3 100-200 

2 Benowo 47,37 4,2 100-200 

3 Asemrowo 19,44 10,3 100-200 

4 Kenjeran 35,58 5,6 100-200 

5 Bulak 28,48 7,0 100-200 

6 Sukolilo 96,07 2,0 2500 

7 Mulyorejo 146,84 17,0 2500 

8 Rungkut 154,89 16,1 2500 

9 Gunung 

Anyar 

73,95 40,6 2500-3000 

 Total 605,73 - - 

Sumber: Dinas Pertanian Kota Surabaya, 2013 

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian 

Kota Surabaya, luas mangrove di Kota Surabaya 

yaitu 605,73 ha. Kerapatan tutupan mangrove di 

tiap kecamatan berbeda-beda tergantung pada 

keragaman jenis mangrove yang tumbuh. Data yang 

dikeluarkan Mangrove Information Center (MIC) 

2006, terdapat 157 jenis mangrove ada di Indonesia 

dan 16 jenis diantaranya ada di Surabaya. 

Persebaran mangrove di beberapa kawasan 

di Kota Surabaya memiliki kondisi yang berbeda, 

perbedaan ini dikarenakan letak geografis serta 

peruntukannya yang telah di tetapkan melalui 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya. 

Kawasan sempadan pantai yang ditumbuhi 

mangrove melindungi daerah pesisir pantai dari 

ancaman abrasi, instrusi air laut dan penurunan 

muka tanah.  

Tabel I.3 

Luas Hutan Mangrove di Kawasan Pantai Timur 

Surabaya Tahun 2015 

No Kecamatan 
Luas 

Ha % 

1 Mulyorejo 156.90 35.65 

2 Sukolilo 140.25 31.87 

3 Rungkut 73.10 16.61 

4 Gunung Anyar 69.88 15.88 

 Total 440.13 100 

Sumber: Dinas Pertanian Kota Surabaya, 2015 

Total luas mangrove yang berada di 

kawasan Pamurbaya yaitu 440,13 ha tersebar di 

empat kecamatan seperti yang disebutkan dalam 

tabel. Kecamatan Rungkut dan Gunung Anyar 

memiliki luas lahan mangrove paling sedikit 

daripada kecamatan lainnya, namun di dua 

kecamatan ini justru menjadi ekowisata mangrove 

yang berdiri sejak tahun 2010 yang bertempat di 

Wonorejo dan Gunung Anyar. Ekowisata mangrove 

di Pamurbaya ini digunakan oleh Pemerintah Kota 

Surabaya untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat dan peningkatan ketebalan mangrove di 

Surabaya. 

Ekowisata mangrove Pamurbaya berhasil 

menarik perhatian aktivis lingkungan di luar negeri. 

Dilansir dalam situs berita daring seputar 

Indonesia.com, JICA (Japan International 

Cooperation Agency) memberikan apresiasi kepada 

pemerintahan Kota Surabaya atas usahanya 

melakukan konservasi dengan menjadikan 

Ekowisata Mangrove Wonorejo sebagai 

percontohan kawasan konservasi mangrove dalam 

program Mangrove Ecosystem Conservation and 

Sustainable Use (MECS). Namun dalam 

perkembangannnya, ada beberapa masalah yang 

berkaitan dengan perkembangan ekosistem 

mangrove. Pertama, kondisi hutan mangrove di 

Pamurbaya mengalami kerusakan dari tahun ke 

tahun. Hampir 50% mangrove yang tumbuh 

kondisinya sedang dan rusak. Mangrove yang 

mengalami kerusakan paling parah berada di 

Kecamatan Rungkut yang mencapai 30%. 

Tabel I.4 

Kondisi Hutan Mangrove di Pantai Timur Surabaya Tahun 2015 

No Kecamatan 

Luas Kondisi 

Baik Sedang Rusak 

Luas (ha) % Luas (ha) % Luas (ha) % 

1 Mulyorejo 86.30 55 47.07 30 23.54 15 

2 Sukolilo 77.14 55 35.06 25 28.05 20 

3 Rungkut 36.55 50 14.62 20 21.93 30 

4 Gunung Anyar 52.41 75 10.48 15 6.99 10 

 Total 252.39 57.3 107.23 22.4 80.50 18.3 

        Sumber: Dinas Pertanian Kota Surabaya, 2015 

Kerusakan mangrove tersebut di duga 

diakibatkan oleh berbagai faktor, baik secara alami 

ataupun akibat aktivitas manusia. Faktor alam 

seperti abrasi menjadi pemicu berkurangnya lahan 
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mangrove yang ada. Selain itu, pencemaran 

lingkungan yang berasal dari limbah industri, 

limbah cair pemukiman, limbah cair perkotaan, 

pelayaran, pertanian dan perikanan yang 

mengandung zat buangan dan bermuara di daerah 

pesisir menambah potensi kerusakan daerah pesisir 

mangrove. Aktivitas manusia yang berada di sekitar 

kawasan mangrove juga berpengaruh terhadap 

pertumbuhan mangrove. 

Kedua, kasus penebangan liar yang 

mengancam keberadaan lahan mangrove. 

Perubahan lahan mangrove sebagai akibat 

penebangan liar terlihat dari kerapatan mangrove 

yang semakin renggang dan beberapa lahan terlihat 

kosong. Mengutip dari berita tempo, Dinas 

Pertanian Kota Surabaya Joestamadji saat 

diwawancarai tanggal 2 Februari 2015 

menunjukkan sebuah spot di layar komputernya 

yang menunjukkan beberapa lahan terlihat gundul, 

padahal lokasinya diapit oleh mangrove. Jika 

dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, 

tumbuhan mangrove masih sangat rapat. 

(https://m.tempo.co/ diakses tanggal 21 Maret 

2016) 

Ketiga, adanya pendirian bangunan di 

kawasan konservasi mangrove. Kawasan 

konservasi diatur dalam Perda Rencana Tata ruang 

Wilayah (RTRW) Kota Surabaya tahun 2014-2034 

Nomor 12 Tahun 2014 dan termasuk dalam 

kawasan dilindungi sehingga tidak diperbolehkan 

adanya aktivitas, apalagi proyek pembangunan di 

sana. Namun pada tahun 2014, dilakukan aktifitas 

pembangunan proyek yang tidak memiliki izin 

mendirikan bangunan sehingga Satpol PP Kota 

Surabaya melakukan tindakan tegas untuk 

penghentian proyek ini. Selain pendirian proyek 

dan bangunan, masalah lain yang muncul yakni 

banyaknya klaim atas tanah kepemilikan di lahan 

Pamurbaya yang dilakukan oleh warga dan 

pengembang perumahan yang bermunculan. 

Padahal, lokasi lahan Pamurbaya sebagai kawasan 

konservasi hutan mangrove tidak bisa dimiliki oleh 

siapapun. Adanya klaim kepemilikan tanah ini 

disebabkan belum adanya kejelasan soal batas 

wilayah konservasi di Pamurbaya. 

(http://suarapubliknews.net/ diakses tanggal 23 

Maret 2016) 

Kerancuan kepemilikan hak tanah di 

kawasan mangrove diakibatkan adanya reklamasi 

alamiah berupa tanah oloran. Tanah oloran 

merupakan daratan baru yang terbentuk secara 

ilmiah oleh endapan sungai atau pantai di sekitar 

muara. Tanah oloran terbentuk melalui proses yang 

cukup panjang dan diawali dengan adanya abrasi 

air laut. Awalnya, tanah oloran tersebut digunakan 

masyarakat secara individu untuk dimanfaatkan 

sebagai tambak, rumah tinggal dan sebagainya. 

Namun seiring dengan perkembangan waktu, areal 

tersebut oleh warga diperjualbelikan ke investor 

yang cukup dilaksanakan di kelurahan. Areal hutan 

mangrove yang dibuka oleh warga hingga kini 

mencapai 80% yang telah dikuasai oleh investor. 

Dan investor yang bermain di sini adalah kelas 

kakap. (http://www.surabayapagi.com/ diakses 

tanggal 19 Juni 2016) 

Melihat hal tersebut, pemerintah tidak 

hanya tinggal diam. Beberapa kebijakan 

dikeluarkan dari pemerintah pusat hingga daerah. 

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga dan 

melestarikan kawasan mangrove dan melindungi 

ekosistem di daerah pesisir yang notabene 

memberikan manfaat bagi lingkungan dan 

sekitarnya. Pemerintah Kota Surabaya membuat 

kebijakan guna melindungi kawasan konservasi 

mangrove dalam bentuk Peraturan Walikota 

Surabaya Nomor 65 Tahun 2011 tentang Prosedur 

Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove 

di Wilayah Kota Surabaya. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana evaluasi pelaksanaan terhadap Peraturan 

Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2011 Tentang 

Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Kawasan 

Mangrove di Kelurahan Wonorejo Surabaya. 

 

Kerangka Teori 

Kebijakan Publik 

Kebijakan merupakan suatu sistem yang 

didalamnya terdapat elemen yang saling 

berhubungan dan mempengaruhi. Kebijakan publik 

merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih 

saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan 

untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan 

pejabat pemerintah. Carl Friedrich memandang 

kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang 

diusulkan oleh seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang 

memberikan hambatan-hambatan dan peluang-

peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk 

menggunakan dan mengatasi dalam rangka 

mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu 

sasaran dan suatu maksud tertentu. 

Edwards III dan Sharkansy mengartikan 

definisi kebijakan publik adalah apa yang 

dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh 

pemerintah. Kebijakan negara itu berupa sasaran 

atau tujuan program-program pemerintah. Edwards 

dan Sharkansky kemudian mengatakan itu 

ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan 

perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-

pidato pejabat teras pemerintah atau program-

program dan tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh pemerintah. 

Dari beberapa penjabaran di atas dapat 

disimpulkan makna dari kebijakan publik adalah 

segala tindakan/kegiatan/program pemerintah yang 

dipilih untuk dilakukan maupun tidak dilakukan 

pemerintah yang memiliki maksud dan tujuan 

untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam 

https://m.tempo.co/
http://suarapubliknews.net/
http://www.surabayapagi.com/
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masyarakat yang berhubungan dengan 

lingkungannya dan secara jelas ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan yang serta bersifat 

memaksa. Masalah yang dihadapi pemerintah 

dalam hal ini kaitannya dengan kelestarian 

lingkungan yaitu ekosistem mangrove. 

 

Evaluasi Kebijakan Publik 

Beberapa ahli yang mendefinisikan 

evaluasi kebijakan publik mengarah pada 

pengertian evaluasi implementasi kebijakan publik, 

seperti Polumbo berpendapat bahwa evaluasi 

kebijakan dilakukan ketika kebijakan/program 

sedang diimplementasikan yang merupakan analisis 

tentang seberapa jauh sebuah program yang 

diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa 

meningkatkan keberhasilan implementasi. 

Jones menyatakan lebih rinci lagi mengenai 

definisi evaluasi implementasi kebijakan publik 

bahwa evaluasi implementasi kebijakan publik 

merupakan suatu aktifitas yang dirancang untuk 

menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang 

mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat 

penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik 

pengukurannya, dan metode analisis. Evaluasi 

implementasi berkaitan dengan penilaian sejauh 

mana keefektifan praktik dari sebuah kebijakan 

yang sudah dirumuskan, apakah kebijakan tersebut 

dapat menyelesaikan masalah publik ataukah tidak 

berjalan efektif. 

 

Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik 

Evaluasi memberi informasi yang valid 

dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, 

yaitu seberapa jauh kebutuhan nilai dan kesempatan 

telah dapat dicapai melalui tindakan publik. 

Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan 

kritik terhadap nilai yang mendasari pemilihan 

tujuan dan target. Evaluasi memberi sumbangan 

pada alokasi metode analisis kebijakan lainnya, 

termasuk perumusan masalah rekomendasi.  

Mengevaluasi dampak suatu program atau 

kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria 

untuk mengukur keberhasilan program atau 

kebijakan publik tersebut. Dunn dalam bukunya 

menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk 

mengevaluasi hasil kebijakan. 

a. Efektivitas – apakah hasil ang dinginkan telah 

dicapai? 

b. Efisiensi – seberapa banyak usaha yang 

diperlukan untuk mencapi hasil yang 

diinginkan? 

c. Kecukupan – seberapa jauh pencapaian hasil 

yang diinginkan memecahkan masalah? 

d. Perataan – apakah biaya dan manfaat yang 

didistribusikan dengan merata kepada 

kelompok-kelompok berbeda? 

e. Responsivitas – apakah hasil kebijakan 

memuaskan kebutuhn, preferensi atau nilai 

kelompok-kelompok tertentu? 

f. Ketepatan – apakah hasil (tujuan) yang 

diinginkan benar-benar berguna atau bernilai 

 

Pengawasan dan Pengendalian 

Menurut Schermerhorn mendefinisikan 

pengawasan merupakan proses dalam menetapkan 

ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang 

dapat mendukung pencapaian hasil yang 

diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah 

ditetapkan. Mathis dan Jackson menyatakan bahwa 

pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan 

kinerja karyawan berdasarkan satandar untuk 

mengukur kinerja, memastikan kualitas atas 

penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang 

dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang 

dikomunikasikan ke para karyawan. Sondang P. 

Siagian memahami pengawasan merupakan sebuah 

proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh 

kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya 

semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan 

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 

sebelumnya. Sejalan dengan Siagian, Victor M. 

Situmorang mengemukakan bahwa pengawasan 

adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka 

untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas 

yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran 

yang hendak dicapai.  

Pengendalian merupakan bagian fungsi dari 

manajemen yang sangat penting sehingga harus 

dapat mendapat perhatian agar dapat dilaksanakan 

secara baik. Pengendalian dilakukan dengan tujuan 

supaya apa yang direncanakan dapat dilaksanakan 

dengan baik sehingga dapat mencapai target 

maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian 

dan pengawasan memiliki makna yang berbeda, 

karena pengawasan merupakan bagian dari 

pengendalian. Bila pengendalian dilakukan dengan 

disertai pelurusan (tindakan korektif), maka 

pengawasan adalah pemeriksaan di lapangan yang 

dilakukan pada periode tertentu secara berulang 

kali. 

 

Kawasan Mangrove 

Secara ekologi, mangrove dapat didefinisikan 

sebagai sekumpulan vegetasi tropis yang hidup di 

zona intertidal pesisir. Mangrove dapat dairtikan 

sebagai kelompok tumbuhan berkayu yang tumbuh 

di sekeliling garis pantai dan memiliki adaptasi 

yang tinggi terhadap salinitas payau dan hidup pada 

kondisi lingkungan yang demikian. Badan 

Lingkungan Hidup Kota Surabaya mendefinisikan 

hutan mangrove sebagai formasi hutan yang 

tumbuh dan berkembang pada daerah landai di 

muara sungai dan pesisir pantai yang dipengaruhi 

oleh pasang surut air laut. Menurut Peraturan 

Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2011 Tentang 
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Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Kawasan 

Mangrove, kawasan mangrove adalah kawasan 

yang ditumbuhi sekumpulan tumbuhan mangrove 

yang terdapat di daerah pantai, laguna atau muara 

sungai, yang oleh masyarakat sering disebut pula 

dengan hutan bakau. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian 

kualitatif dengan tipe deskriptif yakni untuk 

menggambarkan mengenai evaluasi kebijakan 

pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove 

di Kelurahan Wonorejo Surabaya. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan teknik 

observasi, wawancara, dokumentasi penelitian dan 

materi audio dan visual. Teknik penentuan 

informan dilakukan secara purposive dan snowball. 

Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data 

melalui triangulasi sumber data sehingga data yang 

disajikan merupakan data yang absah. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Pelaksanaan prosedur pengawasan dan 

pengendalian kawasan mangrove berdasarkan pada 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 

2011. Perwali ini ditetapkan oleh Walikota 

Surabaya, Ibu Risma Triharini pada tanggal 28 

Oktober 2011. Setelah perwali ditetapkan, maka 

dilaksanakan dengan melibatkan SKPD yang ada di 

Kota Surabaya yang memiliki tugas dan fungsi 

berkaitan dengan kawasan mangrove. Dalam hal 

ini, ketua pelaksana pengawasan dan pengendalian 

mangrove adalah Dinas Pertanian karena ditunjuk 

oleh Ibu Walikota secara langsung. SKPD yang 

terlibat dalam kebijakan ini antara lain: Badan 

Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang Kota Surabaya, Satuan Polisi Pamong Praja, 

Kecamatan dan Kelurahan setempat yang memiliki 

kawasan mangrove serta SKPD lainnya. 

Dalam menganalisis hasil informasi di 

lapangan dan menghasilkan informasi mengenai 

pelaksanaan kebijakan, peneliti menggunakan tipe 

kriteria evaluasi kebijakan publik. Kriteria evaluasi 

kebijakan publik tersebut meliputi efektivitas, 

efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan 

ketepatan yang masing-masing alat analisis tersebut 

akan dijelaskan berdasarkan data-data atau 

informasi-informasi yang telah diperoleh di 

lapangan. 

a. Efektivitas 

Dalam pelaksanaan kebijakan tentunya 

memiliki suatu tujuan yang sebelumnya telah 

dirancang untuk dicapai. Tercapai tidaknya tujuan 

kebijakan tersebut masuk dalam kriteria efektivitas. 

Efektivitas yaitu untu mengetahui apakah hasil 

yang diinginkan telah dicapai atau tidak. Kebijakan 

dikatakan efektif apabila hasil yang diinginkan 

telah tercapai sesuai dengan hasil yang ada di 

lapangan. 

Dalam melaksanakan pengawasan dan 

pengendalian kawasan mangrove di Kelurahan 

Wonorejo sudah cukup efektif dilakukan. Hal ini 

dapat dilihat dari sosialisasi yang telah dilakukan 

oleh tim pengawasan dan pengendalian kepada 

masyarakat, monitoring dan evaluasi serta 

pelaporan yang sudah cukup baik. Pemberdayaan 

masyarakat yang ada di kawasan mangrove 

Wonorejo juga terlaksananya dengan bagus karena 

masyarakat Wonorejo yang berperan aktif untuk 

melestarikan kawasan mangrove. Meskipun 

penyidikan yang dilakukan belum sesuai harapan 

karena proses penyidikan terhadap pelanggaran 

kawasan konservasi mangrove yang belum selesai 

sampai saat ini. 

b. Efisiensi 

Sebuah kebijakan tentunya dirancang sebaik 

mungkin agar tujuan bisa tercapai dengan 

memaksimalkan berbagai sumber daya yang 

dimiliki. Maksimal tidaknya penggunaan sumber 

daya yang dimiliki termasuk dalam kriteria efisien. 

Efisien dapat diukur dari seberapa banyak usaha 

yang diperlukan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan. Semakin sedikit usaha yang digunakan 

untuk mencapai hasil maka semakin efisien suatu 

kebijakan yang dilaksanakan. 

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian 

kawasan mangrove di Kelurahan Wonorejo 

dilakukan dengan efisien. Hal ini dapat dilihat dari 

sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di 

Wonorejo yang dapat dikatakan bagus. Dikatakan 

bagus karena sosialisasi dilakukan oleh tim hanya 

dilakukan sekali dan hasilnya sudah baik dan 

dipahami masyarakat. Pemberdayaan masyarakat 

juga banyak dilakukan masyarakat sendiri, dan 

minim peran pemerintah tetapi hasil pemberdayaan 

masyarakat di Wonorejo baik. Untuk monitoring 

dan evaluasi serta laporan pelaksanaan pengawasan 

dan pengendalian kawasan mangrove cukup baik 

karena usaha yang dilakukan untuk melakukan 

pengawasan dan pengendalian mangrove sudah 

mencukupi dan hasil yang didapat juga cukp 

mencukupi. Namun yang masih kurang mencukupi 

yaitu dari tahapan penyidikan. Penyidikan yang 

dilakukan belum menyelesaikan masalah 

pembangunan perumahan yang ada di kawasan 

mangrove 

c. Kecukupan 

Untuk mengevaluasi suatu kebijakan 

dikatakan berhasil atau tidak salahsatunya apakah 

kebijakan tersebut benar-benar dapat 

menyelesaikan masalah yang menjadi penyebab 

kebijakan ini dibuat. Hal ini termasuk dalam 

kriteria kecukupan. Yang dimaksud kecukupan 

yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang 

diinginkan dapat memecahkan masalah. 

Dalam pelaksanaan pengawasan dan 

pengendalian kawasan mangrove masih belum 

terlaksana dengan baik. Untuk tahapan 
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pemberdayaan masyarakat dan pelaporan cukup 

dalam memecahkan masalah. Namun, sosialisasi, 

monitoring dan evaluasi serta penyidikan terhadap 

pelanggaran belum memecahkan masalah yang ada 

di kawasan mangrove Wonorejo Surabaya. 

d. Perataan 

Suatu kebijakan dibuat guna memberikan 

manfaat pada sasaran atau objek kebijakan tanpa 

memihak kepentingan-kepentingan tertentu. Hal ini 

menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi 

suatu kebijakan agar terlihat merata tidaknya 

manfaat yang diberikan. Ini merupakan kriteria 

perataan yaitu apakah biaya dan manfaat 

didistribusikan dengan merata kepada kelompok-

kelompok berbeda. 

Dalam penelitian ini, pelaksanaan 

pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove 

dilakukan dengan cukup merata, dilihat dari 

tahapan sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, dan 

pelaporan. Sementara untuk tahapan monitoring 

dan evaluasi serta penyidikan masih kurang 

didistribusikan secara merata. 

e. Responsivitas 

Kecepatan pemerintah dalam menangan 

masalah yang terjadi di masyarakat menjadi tolak 

ukur dalam kinerja suatu pemerintahan. Seperti 

penilaian tim pengawasan dan pengendalian 

kawasan mangrove dalam melaksanakan kebijakan 

ini. Hal ini untuk mengetahui apakah pelaksanaan 

kebijakan ini sudah cukup memuaskan pihak 

sasaran atau objek kebijakan yang dalam hal ini 

adalah masyarakat Wonorejo Surabaya. Kriteria ini 

masuk dalam responsivitas yaitu apakah hasil 

kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau 

nilai-nilai kelompok tertentu. 

Dalam penelitian ini, tahapan sosialisasi, 

penyidikan dan pelaporan dilaksanakan dengan 

cukup baik. Hal ini karena tahapan-tahapan tersebut 

cukup memenuhi kebutuhan kelompok, seperti 

sosialisasi dilakukan kepada amsyarakat supaya 

masyarakat memahami mengenai mangrove, 

penyidikan dilakukan ketika ada laporan dari 

masyarakat terhadap pelanggaran kawasan 

konservasi dan pelaporan dari tingkat bawah ke atas 

yang direspon cukup baik oleh pemerintah. 

Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam 

pengawasan dan pengendalian kawasan mnagrove 

sudah dilaksanakan dengan bagus karena 

pemerintah melakukan respon secara baik jika ada 

masalah di lapangan dam melaksanakan 

pengawasan dengan baik atas laporan tersebut. 

Namun, respon yang kurang dilakukan pemerintah 

yaitu berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. 

Peran pemerintah untuk ikut serta memberdayakan 

masyarakat masyarakat di kawasan mangrove 

Wonorejo masih terlihat minim. 

f. Ketepatan 

Suatu kebijakan tentunya juga 

mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut 

nantinya dapat bermanfaat bagi sasaran atau objek 

kebijakan, seperti kebijakan dalam pengawasan dan 

pengendalian kawasan mangrove ini. Dalam 

mengevaluasi suatu kebijakan, hal ini menjadi salah 

satu kriteria yaitu ketepatan. Yang dimaksud 

dengan ketepatan yaitu apakah ahsil (tujuan) yang 

diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. 

Dalam penelitian ini, pelaksanaan kebijakan 

pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove 

pada tahapan monitoring dan evaluasi serta 

penyidikan belum memberikan manfaat kepada 

objek kebijakan karena masih adanya permasalahan 

yang belum terselesaikan. Permasalahan batas 

wilayah dan perlakuan tanah sedimentasi harus 

diatur lebih lanjut sebagai bentuk pengawasan dan 

pengendalian dari pemerintah sehingga tidak ada 

simpang siur atas kepemilikan lahan mangrove. 

Namun, sangat berguna bagi sasaran di lihat dari 

tahapan sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi, 

masyarakat menjadi tahu bahwa kawasan mangrove 

merupakan kawasan yang dikonservasikan. 

Tahapan pemberdayaan masyarakat dan pelaporan 

juga cukup memberikan manfaat kepada objek 

kebijakan. Selain itu, tahapan pemberdayaan 

masyarakat dan  pelaporan juga berguna untuk 

masyarakat di sekitar kawasan mangrove. 

 

Kesimpulan  

Dari hasil penelitian di lapangan tentang 

evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya 

Nomor 65 Tahun 2011 tentang Prosedur 

Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove 

di Kelurahan Wonorejo Surabaya dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut 

masih belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini 

dapat dilihat dari sosialisasi yang dilakukan hanya 

pada awal-awal saja tidak berkelanjutan, 

pemberdayaan masyarakat yang kurang 

mendapatkan perhatian dari pemerintah, monitoring 

dan evaluasi yang belum terlaksana dengan baik, 

penyidikan terhadap pelanggaran yang belum tuntas 

dan pelaporan yang dilakukan jika ada laporan dari 

masyarakat. Kesimpulan tersebut diperinci dengan 

kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai 

berikut. 

a. Efektivitas 

Dalam melaksanakan pengawasan dan 

pengendalian kawasan mangrove di Kelurahan 

Wonorejo sudah cukup efektif dilakukan. Hal ini 

dapat dilihat dari sosialisasi yang telah dilakukan 

oleh tim pengawasan dan pengendalian kepada 

masyarakat, monitoring dan evaluasi serta 

pelaporan yang sudah cukup baik. Pemberdayaan 

masyarakat yang ada di kawasan mangrove 

Wonorejo juga terlaksananya dengan baik karena 

masyarakat Wonorejo yang berperan aktif untuk 

melestarikan kawasan mangrove. Meskipun 

penyidikan yang dilakukan belum sesuai harapan 

karena proses penyidikan terhadap pelanggaran 
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kawasan konservasi mangrove yang belum selesai 

sampai saat ini. 

b. Efisiensi 

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian 

kawasan mangrove di Kelurahan Wonorejo 

dilakukan dengan efisien. Hal ini dapat dilihat dari 

sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di 

Wonorejo yang dapat dikatakan baik. Dikatakan 

baik karena sosialisasi dilakukan oleh tim hanya 

dilakukan sekali dan hasilnya dapat dipahami 

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga banyak 

dilakukan masyarakat sendiri, dan minim peran 

pemerintah tetapi hasil pemberdayaan masyarakat 

di Wonorejo baik. Untuk monitoring dan evaluasi 

serta laporan pelaksanaan pengawasan dan 

pengendalian kawasan mangrove cukup baik karena 

usaha yang dilakukan untuk melakukan 

pengawasan dan pengendalian mangrove sudah 

mencukupi. Namun yang masih kurang dari 

tahapan penyidikan. Penyidikan yang dilakukan 

belum menyelesaikan masalah pembangunan 

perumahan yang ada di kawasan mangrove. 

c. Kecukupan 

Dalam pelaksanaan pengawasan dan 

pengendalian kawasan mangrove masih belum 

terlaksana dengan baik. Untuk tahapan sosialisasi, 

pemberdayaan masyarakat dan pelaporan cukup 

dalam memecahkan masalah. Namun, monitoring 

dan evaluasi serta penyidikan terhadap pelanggaran 

belum memecahkan masalah yang ada di kawasan 

mangrove Wonorejo Surabaya. 

d. Perataan 

Dalam penelitian ini, pelaksanaan 

pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove 

dilakukan dengan cukup merata, dilihat dari 

tahapan sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, dan 

pelaporan. Sementara untuk tahapan monitoring 

dan evaluasi serta penyidikan masih kurang 

didistribusikan secara merata. 

e. Responsivitas 

Dalam penelitian ini, tahapan sosialisasi, 

penyidikan dan pelaporan dilaksanakan dengan 

cukup baik. Hal ini karena tahapan-tahapan tersebut 

cukup memenuhi kebutuhan kelompok, seperti 

sosialisasi dilakukan kepada masyarakat supaya 

masyarakat memahami mengenai mangrove, 

penyidikan dilakukan ketika ada laporan dari 

masyarakat terhadap pelanggaran kawasan 

konservasi dan pelaporan dari tingkat bawah ke atas 

yang direspon cukup baik oleh pemerintah. 

Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam 

pengawasan dan pengendalian kawasan mnagrove 

sudah dilaksanakan dengan bagus karena 

pemerintah melakukan respon secara baik jika ada 

masalah di lapangan dam melaksanakan 

pengawasan dengan baik atas laporan tersebut. 

Namun, respon yang kurang dilakukan pemerintah 

yaitu berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. 

Peran pemerintah untuk ikut serta memberdayakan 

masyarakat masyarakat di kawasan mangrove 

Wonorejo masih terlihat minim. 

f. Ketepatan 

Dalam penelitian ini, pelaksanaan kebijakan 

pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove 

sangat berguna bagi sasaran di lihat dari tahapan 

sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat 

menjadi tahu bahwa kawasan mangrove merupakan 

kawasan yang dikonservasikan. Tahapan 

pemberdayaan masyarakat dan pelaporan juga 

cukup memberikan manfaat kepada objek 

kebijakan. Namun, tahapan monitoring dan evaluasi 

serta penyidikan belum memberikan manfaat 

kepada objek kebijakan karena masih adanya 

permasalahan yang belum terselesaikan. 

Permasalahan batas wilayah dan perlakuan tanah 

sedimentasi harus diatur lebih lanjut sebagai bentuk 

pengawasan dan pengendalian dari pemerintah 

sehingga tidak ada simpang siur atas kepemilikan 

lahan mangrove. 
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