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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan keseimbangan 

pembangunan dengan menggunakan sistem desentralisasi. Sebagai dasar hukum 

yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 

terdapat pada Pasal 1 angka 8 yang menyebutkan bahwa desentralisasi adalah 

penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom 

berdasarkan asas otonomi.1  

Sistem ini merupakan bentuk penyerahan kewenangan dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya 

sendiri, berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Wujud dari pelaksanaan desentarlisasi yaitu 

otonomi daerah, dimana daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengurus 

daerahnya sendiri. Sesuai dengan pengertiannya, desentralisasi dipahami bahwa 

otonomi daerah merupakan bagian yang melekat dari implementasi desentralisasi. 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, maka pemerintah daerah 

sebagai pengelola daerah dituntut untuk memiliki daya inovasi, kreasi dan 

kreatifitas dalam mengembangkan potensi daerah tersebut. Potensi sumber daya 

alam yang berlimpah adalah bagian dari lingkungan yang menjadi prioritas bagi 

eksploitasi pembangunan daerah.  

                                                           
1 Undang undang  No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
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Pengembangan dan pemanfaatan potensi tersebut dapat berasal dari 

sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang bersaing dengan daerah 

lain sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah setempat 

melalui pengembangan potensi di setiap daerah tersebut. Selain itu, diatur pula 

pembagian kewenangan untuk mengelola sumber daya alam. Kewenangan daerah 

kabupaten atau kota mempunyai porsi yang sama dengan kewenangan daerah 

propinsi namun sebatas sepertiga dari luas wilayah kewenangan propinsi. 

Kewenangan tersebut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan 

kekayaan laut, pengaturan administrasi, pengaturan tata ruang, penegakan hukum 

terhadap peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah.  

Pemerintah daerah dalam mengeksplor sumber daya alam yang dimiliki 

kerap bertentangan dengan aspek lingkungan hidup, hal ini berdampak pada 

keanekaragam hayati yang ada didalamnya menjadi terancam akibat eksplorasi 

yang tidak mementingkan keseimbangan lingkungan hidup. kecenderungan 

ekploitasi sumber daya alam di era otonomi daerah tidak dapat dihindari. Hal ini 

disebabkan pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Akibatnya, izin pengelolaan sumber daya alam terlalu mudah 

untuk dikeluarkan tanpa mempertimbangkan secara cermat dampak lingkungan.  

Bukti nyata yang terjadi sekarang adalah munculnya ketidak seimbangan 

ekologi atau ekosistem seperti  kerusakan lahan, pencemaran lingkungan dan lain 

sebagainya, keadaan ini makin diperparah dengan adanya penggalian, 

penambangan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara tidak terkendali untuk 

memenuhi kebutuhan dan menunjang kehidupan manusia. Banyaknya eksploitasi 
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lingkungan berdampak terhadap ekosostem alam yang menjadi rusak. Belum lagi 

faktor masyarakat yang masih kurang sadar terhadap lingkungan. 

Akibat Aktivitas masyarakat dan pertambangan di wilayah Kabupaten 

Kutai Kartanegara, saat ini menyebabkan ekosistem di sekitar wilayah aliran 

sungai terutama pada lingkungan hidup satwa langka Pesut Mahakam menjadi 

terganggu. Pesut mahakam (Orcaella brevirostris) merupakan satu-satunya 

lumba-lumba air tawar yang dimiliki Indonesia. Pesut mahakam hidup didaerah 

sungai mahakam Provinsi Kalimantan Timur dan habitatnya sebagian besar 

berada di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara, oleh karena 

itu mamalia ini ditetapkan sebagai simbol atau icon dari Provinsi Kalimantan 

Timur.  

Sejak  tahun 1975 Pemerintah Indonesia telah menyadari bahwa satwa liar 

ini merupakan satwa langka yang terancam punah. Oleh sebab itu, melalui 

keputusan Menteri Pertanian No. 45/kpts/Um/1/1975, pesut mahakam ditetapkan 

sebagai jenis yang dilindungi undang-undang. Status perlindungan ini kemudian 

ditegaskan dan diperkuat kembali melalui Undang-undang No 5 tahun 1990 

tentang Konservasi dan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang 

pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa.2 Bahkan sejak 2008 Pesut Mahakam 

ditetapkan sebagai spesies yang menjadi fokus dan prioritas upaya konservas jenis 

di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 57 

Tahun 2008.3 

                                                           
2 Proposal Pembentukan zona pelestarian habitat pesut mahakam kab. Kutai kartanegara sebagai 

ekosistem essensial oleh Yayasan Konservasi RASI 

3Jurnal Kelimpahan dan Sebaran Popullasi Pesut  Mahakam (Orcaella brevirostris Gray, 1866) di 
Sungai Mahakam Kalimantan Timur. 
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Penelitian oleh Dr Danielle Kreb dilakukan mulai tahun 1999 sampai 

2004, kemudian penelitian dilanjutkan oleh Yayasan Konservasi RASI terkait 

pemantauan populasi pesut tahun 2005, 2007, 2010 dan 2012. Hasil dari survei ini 

menunjukkan bahwa populsi pesut tetap stabil dengan jumlah populasi 

keseluruhan 90 ekor.4 Namun, terjadi perubahan drastis dalam penyebaran mulai 

dari tahun 2009 sampai sekarang. Perubahan yang terjadi adalah pergeseran yang 

semula sama banyaknya di Kutai Barat kini hampir keseluruhannya berada di 

Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Data terakhir dari Yayasan Konservasi RASI (Rare Aquatic Species of 

Indonesia) yang dilangsir pada 2014 menyebutkan bahwa populasi Pesut 

Mahakam diperkirakan tinggal 86 individu, dimana dalam kurun waktu 1995 

hingga 2014, jumlah kematian pesut mencapai 83 individu dengan rata-rata 

kematian 4 pesut per tahun. 

Pada tahun 1995 sampai 2014 penyebab kematian bermacam- macam yang 

dalam prosentase dapat dilihat terbesar ancamannya dikarnakan jaring rengge 

nelayan. 

Gambar 1.1 Penyebab Kematian Pesut Mahakam 

 
Sumber: Yayasan konservasi RASI  

                                                                                                                                                               
http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=318623 . hal 283-284. Diakses 
pada tanggal 23 maret 2016  
4 ibid 

http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=318623
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Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa ancaman utama terhadap lumba-

lumba Mahakam adalah kematian langsung akibat terjerat rengge (66% dari 

kematian yang penyebabnya diketahui (N=77), Kebanyakan pesut mati akibat 

terjerat rengge nelayan dengan ukuran mata jaring 10-17,5 cm. Hubungan erat 

antara nelayan dan pesut meningkatkan resiko terjeratnya pesut dalam rengge. 

Pesut sering ditemukan sedang mencari makan di dekat rengge dan banyak 

nelayan menggunakan pola mencari makan pesut sebagai indikator lokasi dan 

waktu untuk memasang rengge. Pesut dilaporkan dapat membantu nelayan 

menggiring ikan ke arah jaring. Sebagai balasannya, pada beberapa kejadian 

nelayan berhasil melepaskan pesut yang terjerat rengge. Namun sedikitnya lima 

ekor pesut yang mati akibat terperangkap rengge dikonsumsi oleh masyarakat 

setempat dan kulit dari dua ekor diantaranya digunakan sebagai obat alergi kulit.  

 Kematian akibat tertabrak kapal adalah 11%, umumnya terjadi pada pesut 

remaja, ditambah seekor pesut dewasa. Kematian karena sengaja dibunuh sebesar 

7% dari semua kasus kematian yang tercatat, hal ini kebanyakan terjadi di daerah 

terisolir dimana pesut jarang ditemukan. Kematian saat dilahirkan 4%, karena 

terperangkap di air dangkal, luka fatal akibat diserang ikan Toman dan penangkapan ikan 

dengan setrum 3%. Akibat racun dan rawai masing-masing 2% dan 1%.  

Pada tahun 2015 sampai 2016 ini, menurut Yayasan Konservasi Rasi dr. 

Danielle kreb Populasi Kepunahan Pesut Mahakam tampaknya tinggal menunggu 

waktu saja, satu persatu habitat satwa langka kebanggaan Provinsi Kalimantan 

Timur ini, harus tergerus akibat eksploitasi Sumber Daya Alam Habitat pesut 

mahakam kian hari semakin terancam akibat ramainya lalu lintas kapal atau 

ponton yang mengangkut batu bara wilayah sekitar habitat pesut mahakam, 

terutama di zona terbesar habitat pesut mahakam yang terdapat di anak Sungai 
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Mahakam yaitu terdapat di Muara Kedang Kepala, Muara Kedang Rantau, Muara 

Pela dan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Aktivitas tambang batu bara berpotensi terhadap penurunan kualitas dan 

ekosistem sungai akibat pencemaran yang ditimbulkan dari pembuangan limbah 

hasil pencucian serta butiran- butiran batu bara yang jatuh kesungai selama proses 

pemuatan (loading) dan pengangkutan. Sementara alih fungsi lahan rawa untuk 

perkebunan sawit menyebabkan hilangnya daerah pemijahan ikan karena dibuat 

tanggul serta mengurangi kualitas air oleh bahan kimia dari pupuk dan herbisida 

yang larut melalui kanal kesungai atau danau.5 

Ancaman masa mendatang adalah kematian langsung dan degradasi 

habitat yang terus berlangsung (penebangan hutan serta polusi suara dan bahan 

kimia). Polusi suara dapat menyebabkan stres yang akan berdampak pada 

penurunan tingkat reproduksi, sedangkan polusi bahan kimia dapat 

mengakibatkan keturunan yang tidak sehat atau bahkan kematian.  

Ancaman lain berupa penurunan sumber makanan akibat teknik 

penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan (terutama penangkapan ikan 

menggunakan listrik semakin meningkat dengan memakai generator bertegangan 

tinggi, intensifikasi penggunaan pukat untuk praktek budidaya ikan pemangsa 

ikan), serta kemungkinan tekanan akibat perkawinan sedarah, seperti penurunan 

kemampuan anak-anak pesut untuk bertahan hidup melewati tahun pertamanya, 

penurunan kemampuan bertahan hidup pesut dewasa, penurunan kemampuan 

berkembangbiak, dan/atau kemampuan bersaing untuk mendapatkan pasangan.  

                                                           
5 Proposal Pembentukan Zona Pelestarian Habitat Pesut Mahakam Kab. Kutai Kartanegara 

Sebagai Ekosistem Essensial Oleh Yayasan Konservasi RASI 
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Namun, hasil analisa kelangsungan hidup populasi menunjukkan bahwa tingkat 

perkawinan sedarah dalam populasi ini masih rendah.   

Dilihat dari populasi pesisir Orcaella brevirostris yang tersebar dalam 

kelompok-kelompok kecil, dapat ditarik kesimpulan bahwa   Pesut Mahakam 

berasal dari sebuah populasi kecil yang mampu menjaga keanekaragaman 

genetikanya.  Selain itu, nampaknya sebelum dampak tekanan akibat perkawinan 

sedarah terlihat, populasi pesut akan telah mencapai satu tahap dimana tidak 

mungkin lagi bertahan hidup akibat jumlah kematian dan kelahiran yang tidak 

seimbang sehingga populasi tidak mampu berkembang lagi. Berdasarkan analisa 

kelangsungan hidup Pesut Mahakam, terdapat dua perkiraan. 

Pemikiran pertama, pesut dapat bertahan hidup apabila rata-rata kematian 

≤ 4 ekor/tahun dan kelahiran tidak kurang dari 6 ekor/tahun (penurunan bisa 

terjadi karena polusi kimia dan polusi suara). Pemikiran kedua, apabila kematian 

mencapai rata-rata 6 ekor/tahun, maka pesut akan punah dengan tingkat kepastian 

60%. Karena kematian lebih banyak disebabkan oleh terperangkap rengge, upaya 

konservasi merupakan fokus utama dalam menemukan cara mencegah kematian 

diikuti dengan penetapan peraturan pemerintah.6 

Untuk upaya penyelamatan satwa langka pesut mahakam beserta  

habitatnya, pada tahun 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 

telah bekerja sama dengan Yayasan Konservasi RASI dan Universitas Tokyo 

untuk menindaklanjuti usulan pembentukan zona pelestarian pesut mahakam yang 

diusulkan oleh Yayasan Konservasi RASI dan kemudian mengadakan lokakarya 

multi-stakeholder untuk mendorong penetapan sebuah Zona Pelestarian pesut 

                                                           
6 ibid 



8 
 

mahakam yang juga terdapat kesepakatan bersama oleh semua stakeholder. 

Namun, sampai saat ini zona pelestarian tersebut belum juga ditetapkan. Hal ini 

akan mengakibatkan makin terancamnya pesut mahakam beserta habitatnya 

apalagi belum adanya perda yang melindungi pesut mahakam ini, upaya 

konservasi merupakan fokus utama dalam menemukan cara mencegah kematian 

diikuti dengan penetapan peraturan pemerintah. 

Konservasi mempunyai arti sebagai usaha pelestarian lingkungan hidup 

yang tetap mengutamakan manfaat atau daya guna lingkungan dan upaya 

keseimbangan komponen-komponen lingkungan hidup demi pemanfaatan masa 

depan. Terdapat tiga (3) hal utama yang ada dalam konservasi berdasarkan 

Undang-Undang No. 5 tahun 1990 yaitu: (1) Perlindungan proses-proses ekologis 

yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan, (2) 

Pengawetan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah, (3) Pemanfaatan sumber 

daya alam hayati secara lestari beserta ekosistemnya.7 Hal ini sangat penting 

dilakuakan sebab upaya konservasi atau pelestarian lingkungan sangat penting 

bagi kelangsungan hidup dan ekosistem, Terutama pada makhluk hidup yang 

sifatnya terbatas dan langka. 

Dibutuhkan peran pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 

melindungi habitat dan  melestarikan satwa langka pesut mahakam ini agar tidak 

punah. Karena dalam kewajibannya, pemerintah daerah mempunyai kewenangan 

besar dalam melestarikan lingkungan dan mengupayakan  keseimbangan 

pembangunan terhadap lingkungan. Dengan demikian saya melakukan penelitian 

dengan judul Peran Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Satwa Langka 

                                                           
7Undang -Undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya 
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Pesut Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan deskripsi permasalahan yang telah dipaparkan dalam  latar 

belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam konservasi satwa langka Pesut 

Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara?  

2. Apa saja yang menjadi persoalan pemerintah daerah dalam konservasi satwa 

langka Pesut Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 

dalam konservasi satwa langka Pesut Mahakam. 

2. Untuk mengetahui apa saja persoalan pemerintah daerah dalam konservasi 

satwa langka Pesut Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Manfaat penelitian ini secara akademis atau keilmuan yaitu, diharapkan 

nantinya akan memberikan suatu kontradiksi terhadap penyelenggaraan penelitian 

dan perkembangan teori ilmu pengetahuan serta dunia akademis dan hasil-hasil 

penelitian mampu memberikan refrensi baru bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya pada pembelajaran mata kuliah teori dan praktek 

desentralisasi ketika dikaitkan dengan konservasi serta Hubungan Pusat dan 

Daerah. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi instansi terkait: Diharapkan dapat menjadi acuan atau 

rekomendasi kepada institusi atau pihak yang terkait dalam meningkatkan 

pengawasan dan perlindungan terhadap satwa langka Pesut Mahakam. 

b. Manfaat bagi masyarakat: Diharapkan mampu memberikan atau sebagai bahan  

pengetahuan mengenai pentingnya melindungi dan menjaga habitat satwa 

langka pesut mahakam agar tetap lestari. 

E. Definisi Konseptual  

Definisi konseptual adalah pernyataan yang mengartikan atau memberi 

makna suatu konsep istilah tertentu. Definisi konseptual merupakan 

penggambaran secara umum dan menyeluruh yang menyiratkan maksud dan 

konsep atau istilah tersebut bersifat konstitutif, formal dan mempunyai pengertian 

yang abstrak.8 

1. Peran  

Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang 

diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu 

sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar 

dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari 

seesorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa 

kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, 

komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh. 

Menurut Biddle dan Thomas dalam Arisandi, peran adalah serangkaian 

rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang 

                                                           
8 Alimul Hidayat dan Aziz,  Metode Penelitian Keperawatan dan Tekhnik Analisis Data, (Jakarta: 
Salemba Medika,2009) 
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kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga 

diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sangsi dan lain-

lain. 

Menurut Horton dan Hunt (1993), peran (role) adalah perilaku yang 

diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang 

tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton (1968) dinamakan 

perangkat peran (role set). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau 

yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat (nature) dari peran-

peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang 

langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda 

merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (reward) terhadap 

aktivitas aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat 

memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran 

adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka 

perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan 

peran tersebut. Sedangkan menurut Levinson dalam Soekanto (2009:213) 

mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain: 

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat.Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 
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3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 

Merton dalam Raho (2007 : 67) mengatakan bahwa “peranan didefinisikan 

sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang 

menduduki status tertentu”. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran 

(role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-

hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-

status sosial khusus. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku 

seseorang sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau 

perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan lembaga yang menempati atau 

memangku suatu posisi dalam situasi sosial. Adapun faktor-faktor penyesuaian 

peran yang mempengaruhi dalam menyesuaikan diri dengan peran yang harus 

dilakukan, yaitu: 

a) Kejelasan perilaku dan pengetahuan yang sesuai dengan peran. 

b) Konsistensi respon orang yang berarti terhadap peran yang dilakukan. 

c) Kesesuaian dan keseimbangan antar peran yang diemban. 

d) Keselarasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran. 

e) Pemisahan perilaku yang akan menciptakan ketidak sesuaian perilaku 

peran. 

f) Proses yang umum untuk memperkecil ketegangan peran dan melindungi 

diri dari rasa bersalah.  

Menurut Horton dan Hunt (1993), “seseorang mungkin tidak memandang 

suatu peran dengan cara yang sama sebagaimana orang lain memandangnya”. 
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Sifat kepribadian seseorang mempengaruhi bagaimana orang itu merasakan peran 

tersebut. Tidak semua orang yang mengisi suatu peran merasa sama terikatnya 

kepada peran tersebut, karena hal ini dapat bertentangan dengan peran lainnya. 

Semua faktor ini terpadu sedemikian rupa, sehingga tidak ada dua individu yang 

memerankan satu peran tertentu dengan cara yang benar-benar sama. 

Dapat dikatakan seseorang menjalankan suatu peran tertentu dengan cara 

yang berbeda-beda, dalam hal ini seperti guru matematika dalam melakukan peran 

nya akan sangat terlihat berbeda dengan guru agama dalam melakukan peran nya, 

hal ini menggambarkan bahwa peran itu bersifat status sosial yang dimana 

seseorang yang mendapatkan status sosial tersebut melakukannya dengan cara 

yang berbeda-beda.   

2. Pemerintah Daerah 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (provinsi/kabupaten) menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berkaitan erat dengan asas 

desentralisasi.  

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi 

pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang 

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan penjabaran 

dari prinsip otonomi seluas-luasnya dimana daerah diberi wewenang untuk 
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mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan selain yang menjadi urusan 

pemerintah pusat.  

Desentralisasi merupakan suatu istilah yang luas dan selalu menyangkut 

persoalan kekuatan (power) yang biasanya  dihubungkan dengan  pendelegasian 

atau penyerahan wewenang  dari  pemerintah  pusat  kepada  pejabatnya di daerah 

atau kepada lembaga-lembaga pemerintah  didaerah  untuk  menjalankan urusan-

urusan pemerintahan di  daerah. Secara  teoritis, berbagai  penafsiran diberikan 

terhadap  desentraliasi. Rondinelli merumuskan desentralisasi  sebagai 

penyerahan tanggung jawab untuk perencanaan, manajemen, penggalian dana, 

alokasinya dari pemerintah pusat kepada unit-unit pemerintah yang ada  didaerah. 

Karena itulah Rondinelli memberikan empat  jenis desentralisasi yaitu: 

deconcentration, delegation, devolution dan privatization
9
  

3. Konservasi 

Secara umum, konservasi, mempunyai arti pelestarian yaitu melestarikan/ 

mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara 

seimbang. Adapun tujuan konservasi (1) mewujudkan kelestarian sumberdaya 

alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya,  sehingga dapat lebih mendukung 

upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia, (2) melestarikan 

kemampuan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara 

serasi dan seimbang.10 

                                                           
9Rondinelli, Deniis A and Shabir Cheema G, Implementing Decentralization Policies : An 

Introduction in Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing 

Countries, (Beverly Hils :Sage Publication,1983) 
10 Agus Wahyudin dan DYP Sugiharto, Indonesian Journal of Conservation  Vol. 1 No. 1 - Juni 
2012 (Unnes Sutera: Pergualatan Pikir Sudijono Sastroatmodjo Membangun Sehat, Unggul, 
Sejahtera. Semarang: Unnes Press, 2010.)  
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Terdapat tiga (3) hal utama yang ada dalam konservasi berdasarkan 

Undang-Undang No. 5 tahun 1990 yaitu: (1) Perlindungan proses-proses ekologis 

yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan, (2) 

Pengawetan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah, (3) Pemanfaatan 

sumberdaya alam hayati secara lestari beserta ekosistemnya 

Selain itu, konservasi merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan 

kelestarian satwa. Tanpa konservasi akan menyebabkan rusaknya habitat alami 

satwa. Rusaknya habitat alami ini telah menyebabkan konflik manusia dan 

satwa.11 Pengelolaan lingkungan yang dilakukan melalui proses konservasi pada 

dasarnya terkait dengan upaya pemerintah daerah untuk menjaga kondisi alam 

dalam hal ini keanekaragaman hayati sehingga keseimbangan alam tetap terjaga. 

pemerintah melalui konservasi akan memberikan gambaran mengenai sejuah 

mana kepedulian daerah untuk memberikan dukungan terkait dengan 

kesimbangan kondisi alam.  

Dengan adanya konservasi akan sangat bermanfaat bagi kelangsungan  

hidup pesut mahakam, dimana pembentukan zona perlindungan terhadap 

habitatnya akan menjadi acuan pemerintah daerah untuk melindungi dan 

melestariakan satwa langk Pesut Mahakam. 

F. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini, untuk memberi kemudahan bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian diperlukan suatu operasional yang di maksud untuk 

menjelaskan indikator-indikator yang ditetapkan. Definisi operasional adalah 

                                                           
11 Parpen Siregar , Konservasi sebagai Upaya Mencegah Konflik Manusia-Satwa (Jurnal U r i p S 
a n t o s o . h t t p : / / uripsantoso.wordpress.com.  2009) 
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unsur yang mengukur suatu variabel atau petunjuk pelaksanaan suatu penelitian. 

Variabel ialah sebuah konsep yang mempunyai variasi nilai.12 

Definisi operasional merupakan suatu unsur yang memberitahukan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel. Untuk menilai variabel dapat dilihat 

melalui indikator yang ada. Adapun indikator penelitian ini adalah : 

a. Peran Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Satwa Langka Pesut Mahakam di 

Kabupaten Kutai Kartanegara 

1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Habitat Pesut Oleh 

Dinas Perkebunan dan Kehutanan  

2. Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Sumber Pakan 

Pesut Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan 

3. Peran Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Kualitas Air Sungai 

Oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah 

b. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembentukan Wilayah Zonasi Inti Pelestarian 

Pesut Mahakam 

1. Kajian Pembentukan Wilayah Zonasi Inti Pelestarian Pesut 

2. Koordinasi Penyusunan Program Kerja Dalam Zona Pelestarian 

Pesut Mahakam 

c. Persoalan Dalam Upaya Konservasi Pesut mahakam 

1. Belum Tersedianya Perangkat Hukum 

2. Kurangnya Partisipasi Masyarakat 

 

 

                                                           
 12 Usman DKK, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004) 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang 

dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk menjawab permasalahan 

yang diajukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif, dimana penelitian kualitatif menurut Bodgan & Taylor dalam Imam 

Gunawan13 adalah :“prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati 

yang diarahkan pada latar dan individu secara holistic (utuh)”.Adapun langkah-

langkah metode yang digunakan dalam mendukung penelitian ini yaitu sebagai 

berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif. Jenis 

penelitian deskriptif memiliki pengertian yaitu; salah satu jenis metode penelitian 

yang berusaha menggambarkan dan menginteroretasi objek sesuai dengan apa 

adanya.14 Sehingga penelitian ini mampu mendapatkan informasi yang mendalam 

terkait permasalahan yang akan di teliti yaitu Peran Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kutai Kartanegara Dalam Konservasi Satwa Langka pesut mahakam dan 

Persoalan yang dihadapi dalam Konservasi satwa langka pesut mahakam. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti. Data Primer menurut 

Jonathan Sarwono adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data 

                                                           
13 Imam Gunawan ,  Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, ( Jakarta: Bumi  Aksara,  2013) 
Hal.82 
14 Pengertian penelitian deskriptif, diakses dari http://ridwanaz.com/umum/bahasa/pengertian-
penelitian-deskriptif/ , diakses tanggal 23 maret 2016 
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ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk dokumenter. 

Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, 

yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan 

sebagai saran mendapatkan informasi ataupun data.15  

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari data hasil wawancara 

secara langsung dengan informan atau narasumber di Dinas Perkebunan dan 

Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Lingkungan Hidup Daerah 

Kabupaten Kutai Kartanegara. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau 

arsip-arsip, literatur, jurnal, foto, rekaman suara maupun data-data faktual dari 

internet yang berkaitan dengan judul penelitian 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.16 Mc Millan dan 

Schumacher dalam Suharsaputra mengemukakan beberapa instrumen untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif antara lain observasi partisipan; 

observasi bidang/ lapangan; wawancara mendalam; dokumen, artefak dan teknik 

tambahan seperti bentuk audio visual.17 Dalam penelitian ini teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah:  

 

 

                                                           
15Sarwono Jonathan,  Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif , (Yogyakarta: Graha Ilmu,  
2006) Hal. 126 

16 Gulo, Metode Penelitian , (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2002)  
17 Uhar Suharsaputra, Op. Cit. Hal.  209 
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a. Wawancara langsung 

Wawancara langsung yaitu percakapan atau interaksi antara peneliti 

dengan subjek penelitian atau narasumber untuk memperoleh tujuan tertentu 

sebagai pengetahuan tentang jawaban atas permasalah dalam penelitian.  

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan awal pada Dinas Perkebunan 

dan Kehutanan. Kemudian Pada Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Badan 

Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara sebagai pelaksana terkait upaya 

perlindungan terhadap habitat Pesut Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Tujuan dari wawancara adalah untuk menemukan permasalahan secara 

lebih terbuka dengan meminta pihak yang diwawancarai  menjawab sesuai dengan 

fakta, pendapat ataupun ide-ide terkait dengan penelitian.  

b. Dokumentasi 

Suharsimi Arikunto metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, 

agenda dan sebagainya.18 Hadari Nawawi menyatakan bahwa studi dokumentasi 

adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-

arsip dan termasuk juga buku  mengenai pendapat, dalil yang berhubungan 

dengan masalah penyelidikan.19 

Dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya untuk 

memperkuat data yang diperoleh dari informan lapangan. Dokumen didapat dari 

instansi terkait berupa dokumen, peraturan pemerintah, arsip dan lain-lain. 

                                                           
18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek , (Jakarta: Rineka 
Cipta , 2002) Hal. 206 
19 Nawawi Hadari,  Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press, 2002) Hal. 133 
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Selanjutnya dari jurnal, artikel ilmiah, catatan lapang  peneliti, dan sumber-

sumber lain yang dapat mendukung penelitian. 

4. Subyek Penelitian 

1. Bapak Julius P. Mawengkang Staf Seksi Pengolahan Hutan Lindung 

dan Kawasan Lindung Dinas Perkebunan dan Kehutanan kabupaten 

Kutai Kartanegara.  

2. Bapak Fadli, S.Pi Kepala Bidang Kelautan, pesisir dan pulau-pulau 

Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan. 

3. Ibu Hj. Ir. Titin Rahayu Sumirati Kepala Bidang konservasi 

Lingkungan Hidup Badan Lingkugnan Hidup Daerah Kab.Kutai 

Kartanegara.; 

4. Bapak Maris. SE. M.Si Kasubbid Penegakan Hukum Lingkungan 

Badan Lingkugnan Hidup Daerah Kab.Kutai Kartanegara. 

5. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan untuk 

mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan untuk menunjang 

penelitian ini. Selain itu pentingnya lokasi penelitian ini dimaksudkan agar 

peneliti mampu mengungkapkan fakta yang terjadi dilapangan. 

a. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara 

Telepon:+62 541 661076 

Alamat: Jl. APT Pranoto No.75515, Sukarame, Tenggarong, Kabupaten Kutai 
Kartanegara, Kalimantan Timur 75515, Indonesia 

b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten  Kutai Kartanegara 

Telepon: +62 541 661008 

Alamat: Jl. Jenderal Ahmad Yani No.50, Melayu, Tenggarong, Kabupaten 
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75512, Indonesia 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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c.. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 

Jl. H. Ahmad Dahlan, Kelurahan Sukarame, Tenggarong  

Telp: +62 541 661169 E-mail blhdkukar@yahoo.co.id 

6. Analisis Data 

Analisis merupakan proses pemecahan data menjadi komponen-komponen 

yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Menurut Bogdan dan 

Biglen dalam Moleong, Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang datapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain.20 

Komponen dalam analisis data 

 

 

 

 

 

Sumber : Miles dan Huberman 

 

Data yang telah diperoleh atau yang didapatkan akan lebih akurat jika 

analisis data yang digunaka sebagai berikut : 

                                                           
20 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif ,  ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2009)  Hal. 248 

mailto:blhdkukar@yahoo.co.id
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a. Reduksi data 

Reduksi data merupakan tahapan pemilihan atau fokus perhatian terhadap 

data-data yang diperoleh dengan data yang bersifat kasar atau perlunya 

pengolahan dengan mereduksinya terkait dengan permasalahan penelitian. 

Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan 

data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. 

 Data yang diperoleh dalam penggalian data sudah barang tentu 

merupakan data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai data yang tidak ada 

kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur baur dengan data 

yang ada kaitannya dengan penelitian. Maka dengan kondisi data seperti, maka 

peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada 

kaitannya dengan tema penelitian. Sehingga tujuan penelitian tidak hanya untuk 

menyederhanakan data tetapi juga untuk memastikan data yang diolah itu 

merupakan data yang tercakup dalam scope penelitian.21 

b. Display data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dan 

tersusun dengan maksud memberikan kemungkinan adanya pembentukan 

kesimpulan dan keputusan pengambilan tindakan. dalam penyajian data 

diharapkan sebagai suatu gambaran dalam atau suatu capaian analisi dalam 

penelitian yang bersifat valid dan akurat. 

c. Menarik kesimpulan 

Menarik kesimpulan adalah suatu tahapan selanjutnya yanag sebagai cara 

dalam memberikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian maupun data-data 

                                                           
21 Kasiram,  Metodologi Penelitian  hlm. 369 
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yang diperoleh dari hasil penelitian. Kegiatan menarik kesimpulan ini 

dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari 

hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan 

dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian 

dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian 

tersebut. 

 

 

 

 


