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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. 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. 

Menurut Siagian (1992) pemerintah pada hakikatnya berfungsi  untuk 

mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan  hakikat 

negara modern sebagai suatu negara hukum (legal state), sedangkan fungsi 

pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan 

(welfare state). Disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai 

upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat 

di dalam suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan 

kesejahteraan bagi masyarakatnya.1 

Davey (1998) memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama 

pemerintahan, antara lain pertama sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi 

pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada 

lingkungan dan masyarakatnya. Kedua, fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang 

                                                           
1
 Siagian, S.P, Organisasi Kepemimpinan & Perilaku Administrasi. (Jakarta:  

Rineka Cipta, 1992) Hal 128 
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berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan peraturan. Ketiga, fungsi 

pembangunan  yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam 

kegiatan ekonomi. Keempat, fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat diluar 

wilayah mereka. Kelima, fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran 

pemerintah dalam pengkoordinasiaan, perencanaan, investasi dan tata guna lahan. 

Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional 

dikemukakan oleh Siagian (2000: 142-150) yaitu pemerintah memainkan peranan 

yang dominan  dalam proses pembangunan.  

Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, 

pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci 

peran tersebut diuraikan sebagai berikut: 

Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak 

berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi 

keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat 

terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif 

yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif., melalui pendidikan, 

pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi 

berkesinambungan. 

Inovator, dalam memainkan peran selaku inovator, pemerintah sebagai 

keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus 

terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat 

keabsahan (legitimacy) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat 

keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan 

atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit 
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menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan 

perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi 

terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya  konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan 

metode kerja. 

Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara 

yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk 

mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasan ilmu pengetahuan, 

kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam 

yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan 

nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, 

landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas 

tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan. 

Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (role model) 

bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti 

kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan 

keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, 

budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara. 

Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan 

pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban 

pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, 

modal terbatas, kemampuan yang belum memadai,  karena tidak diminati oleh 

masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat 

mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak 

swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. 
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B. Pemerintah Daerah 

Sejalan dengan pertumbuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

desentralisasi dan otonomi daerah secara terus menerus mengalami 

perkembangan. Sebagai tonggak awal peraturan perundangan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang mengatur mengenai keberadaan Komite Nasional 

Daerah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Namun peraturan ini 

belum menjadi pengaturan yang sempurna mengenai keberadaan pemerintahan 

daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena sifatnya masih sementara. 

 Seiring dengan tumbangnya Orde Baru dan munculnya tuntutan reformasi 

pemerintahan dalam segala aspeknya2, maka mulai tahun 1999 diberlakukan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diganti 

dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Kemudian terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. 

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan 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 

mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan selain yang menjadi urusan 

pemerintah pusat. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan 

aspirasi yang muncul dalam masyarakat. 

 

                                                           
2 Adisubrata dan Winarna Surya, Otonomi daerah di era reformasi (Yogyakarta: UPP AMP 
YKPN, 1999) Hal. 56 
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1. Konsep Desentralisasi 

Batasan mengenai konsep desentralisasi dikemukakan oleh banyak ahli 

pemerintahan. Perbedaan sudut pandang para ahli mengakibatkan batasan yang 

pasti mengenai konsep desentralisasi sulit diperoleh. Decentralization refers to the 

transfer of authority away from the national capital wheter by deconcentration 

(i.e. delegation) to field office or by devolution to local authorities or local 

bodies3 

Menurut badan otonom PBB, UNDP, desentralisasi merujuk pada 

restrukturisasi atau reorganisasi wewenang sehingga ada sebuah sistem tanggung 

jawab bersama antara institusi pemerintah pada tingkat pusat dan daerah menurut 

prinsip subsidiaritas, sehingga bisa meningkatkan keseluruhan kualitas dan 

keefektifan sistem pemerintahan, dan juga meningkatkan wewenang dan kapasitas 

daerah. Dengan desentralisasi, diharapkan mampu memberikan peluang bagi 

terciptanya pemerintahan yang baik, seperti meningkatkan peluang masyarakat 

untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan berbagai keputusan 

politik; membentuk apasitas rakyat yang masih dalam taraf berkembang, dan 

memperluas tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas. 

Pada dasarnya, desentralisasi merupakan salah satu dari empat 

karakteristik demokrasi partisipatoris, selain dari akuntabilitas, edukasi, dan 

obligasi, yang tujuannya adalah bagaimana menerapkan sebuah strategi yang 

mengandung unsur keadilan sosial bagi masyarakat. Demokrasi partisipatoris 

membutuhkan sturktur pembuatan keputusan yang terdesentralisasi, dan 

                                                           
3
 Koswara, E,  Otonomi Daerah: Untuk Demkrasi dan Kemandirian Rakyat  (Jakarta: Yayasan 

PARIBA, 2011) 
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desentralisasi merupakan komponen utama dari visi alternatif yang didasarkan 

pada prinsip keadilan ekonomi dan sosial.  

Jadi desentralisasi memerlukan transfer kekuasaan politik, fiskal, dan 

pemerintahan kepada pemerintah daerah. Sebuah pemerintahan belum 

terdesentralisasi kecuali kalau negara tersebut mengandung pemerintah daerah 

yang terpilih secara otonom yang mampu mengambil keputusan mengikat 

setidaknya dalam beberapa wilayah kebijakan. 

desentralisasi juga bisa dimaknai dengan  transfer tanggung jawab dalam 

hal perencanaan, manajemen, dan pemunculan sumber daya dana lokasi dari 

pemerintah pusat4 kepada: 

1. Unit-unit lapangan dari kementrian pemerintah pusat. 

2. unit-unit atau tingkat pemerintahan yang berada di bawahnya. 

3. otoritas atau korporasi publik semi-otonom 

4. otoritas regional atau fungsional yang berarea luas, 

5. organisasi sektor privat dan sukarela 

Dari pemahaman ini, desentralisasi memfokuskan pada hubungan antara 

tiga sektor utama pemerintahan yaitu sektor publik, sektor privat, dan sektor 

sukarela. Khusus untuk sektor publik, desentralisasi memfokuskan pada struktur 

dan proses pembuatan keputusan dan tentang sumber daya dan alokasi tanggung 

jawab diantara tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah 

provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten. 

 

 

                                                           
4 Rondinelli, D, “Decentralization, Territorial Power and the State: A Critical Response”,(dalam 
Development and Change 21, 1990)  hlm. 491-500 
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2. Karakteristik Desentralisasi 

Sudah banyak negara-negara berkembang yang melakukan proyek 

desentralisasi pemerintahan dalam rangka membangun sebuah masyarakat yang 

makmur dan sejahtera serta demokratis. Namun, tentunya hasil dari upaya 

desentralisasi ini tentu tergantung pada pelaksanaannya di lapangan, apakah hal 

itu bisa membawa manfaat yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat, 

atau malah sebaliknya. 

Namun demikian, satu hal yang pasti, bahwa desentralisasi pada dasarnya 

rtujuan untuk membawa manfaat yang sangat besar bagi kemajuan pembangunan 

suatu bangsa. Hal ini bisa dilihat dari karakteristik desentralisasi yang memang 

membawa paradigma yang berorientasikan pada pengembangan dan 

pembangunan masyarakat yang sejahtera. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah 

penjelasan tentang karakteristik dari desentralisasi. 

a. Desentralisasi sebagai sebuah proses 

Dalam proses desentralisasi5, katakanlah redefinisi struk tur-struktur, 

prosedur-prosedur, dan praktik-praktik pemerintahan untuk lebih dekat dengan 

rakyat, pentingnya bersikap sensitif terhadap rakyat dan kesadaran yang 

meningkat akan harga dan manfaat, khususnya bagi mereka yang terlibat secara 

langsung di dalamya, baik pada tingkatan pemerintah pusat maupun daerah, harus 

menjadi hal-hal yang diperhatikan dengan cermat dan ditekankan dalam 

penerapannya. Karena proses desentralisasi seharusnya dipahami dari perspektif 

seperti itu, dan bukannya dilihat dalam pengertian yang terlalu menyederhanakan 

                                                           
5 Seymour, Richard, & Sarah Turner, “Otonomi Daerah: Indonesia’s Decentralisation 
Experiment” (dalam New Zealand Journal of Asian Studies 4, 2 December, 2002) hlm. 33-51 
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dan sangat tidak akurat tentang sebuah gerakan pelimpahan kekuasaan dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 

Realitasnya adalah bahwa kapasitas pemerintah bukanlah sebuah 

permainan sederhana6. Kenyataannya, pengalaman menunjukkan bahwa 

terjadinya penguatan dalam diri pemerintah daerah tak pelak juga akan 

menghasilkan perluasan kapasitas pada diri pemerintah pusat. Tentu saja ini 

menjadi sesuatu yang saling menguntungkan dan mampu membangun citra yang 

baik jika hal itu berjalan sebagaimana mestinya (DDSMS And UNDP, 1996: 7). 

b. Desentralisasi Sebagai Campuran dari Empat Dimensi 

Desentralisasi melibatkan empat dimensi, yaitu: kolektif eksterior, kolektif 

interior, individual eksterior, dan individual/interior.  

1. Kolektif/eksterior harus dilakukan dengan bentuk dan prosedur 

institusional dan legal.  

2. Kolektif/interior berhadapan dengan budaya masyarakat, yakni 

seperangkat nilai dan asumsi yang sering tidak terucapkan atau tidak 

terakui tapi memainkan peran yang sangat penting dalam hubungan 

manusia. 

3. Dimensi individual/eksterior harus dilakukan dengan perilaku individu 

yang bisa diamati dalam beragam institusi kemasyarakatan, apakah itu 

pemerintah, sektor privat, atau masyarakat sipil. 

4. Dimensi individual/interior Berhadapan dengan pola pikir, pandangan, 

model mental, emosi, dan intuisi individu dalam institusi 

                                                           
6 Tim Smeru, Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kasus Tiga Kabupaten di Sulawesi 
Utara dan Gorontalo (Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU bekerjasama dengan Ausaid Dan 
Ford Foundation, 2001) 
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Perencanaan pemerintahan yang terdesentralisasi secara efektif harus 

didasarkan pada analisis terhadap empat dimensi ini. Karena empat dimensi ini 

sangat penting untuk mampu menciptakan strategi seperti apa yang akan 

dijalankan; siapa yang menjadi sasaran dari desentralisasi; apa yang menjadi 

tujuan dari diadakannya desentralisasi; aspek mana saja yang akan dijadikan 

prioritas desentralisasi; dimana desentralisasi itu harus dijalankan; dan 

semacamnya. Dengan perencanaan yang matang, tentu usaha desentralisasi 

tersebut akan efektif dan efisien sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih 

besar bagi pembangunan bangsa dan rakyat. 

c. Desentralisasi Sebagai Pendekatanan Pemrograman Lokal 

Aspek pendekatan pemrograman lokal adalah dengan menambahkan 

program tanggung jawab desentralisasi kepada pemerintahan daerah (baik itu 

gubernur, bupati dan seterusnya kebawah) dan organisasi kemasyarakatan. Ada 

rasionalisasi berlipat ganda terhadap dukungan pada desentralisasi ini. Kini ada 

banyak bukti bahwa tanggung jawab terhadap infrastruktur dasar harus 

dilimpahkan kepada pemerintah daerah agar bisa menjamin efisiensi dan dapat 

dipertahankan dan dilangsungkan secara lebih baik. Bukti-bukti tersebut 

diantaranya pertama, bahwa apa yang disediakan benar-benar apa yang 

dibutuhkan, dan kedua, bahwa tanggung jawab tersebut diatur dan dipertahankan 

untuk jangka waktu yang panjang7. 

Dengan melimpahkan tanggung jawab ini, maka yang terjadi adalah 

pengaruh penguatan kapasitas untuk bertindak dengan bantuan teknis pada 

                                                           
7Bahrullah Akbar dan Siti Nurbaya,  Akuntabilitas Daerah: Tinjauan Pemikiran Pelaksanaannya 
Dalam Rangka Otonomi Daerah, (http://pekikdaerah.wordpress.com/artikel-makalah/akuntabilitas  
daerah-tinjauan-pemikiran-pelaksanaannya-dalam-rangka-otonomi-daerah, diakses tanggal 6 
november 2016) 
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institusi-institusi lokal dengan tanggung jawab manajemen sumber daya yang 

nyata dan memperluas legitimasi badan pemerintahan daerah dan organisasi 

kemasyarakatan serta interaksi di antara keduanya. 

3. Bentuk-Bentuk Desentralisasi 

Dalam karya Cohen dan Peterson (1999: 16-20), terdapat bagian yang 

menjelaskan tentang evolusi desentralisasi baik sebagai konsep maupun sebagai 

alat bagi pembangunan. Cohen dan Peterson pun mengidentifikasi tiga bentuk 

desentralisasi yang utama, yaitu sebagai berikut: 

a. Dekonsentrasi 

Sasaran utama dalam memperbaiki efisiensi produksi dari pemerintahan 

dengan sebuah perbaikan dalam dampak pelayanan yang diberikan sebagai sebuah 

prioritas kedua. Ini bisa dicapai dengan memperkenalkan perubahan administratif 

dan kultural dalam struktur, peralihan tanggung jawab, otoritas membuat 

keputusan dan sumber daya untuk pelaksanaan tugas lapangan hanya kepada 

aparat unit-unit lokal. Pemberian dan pendanaan untuk publik bersamaan dengan 

administrasi tunggal. Sedangkan aparat pemerintah pusat dan kebijakan usaha 

pendapatan pun diterapkan. Dalam kasus inilah desentralisasi mengambil bentuk 

dekonsentrasi. 

Dengan demikian, menurut Rondinelli dan Cheema (1983), dekonsentrasi 

merupakan pelimpahan tanggung jawab pemerintah pusat kepada daerah. 

Dekonsentrasi ini bisa berjalan pada skala yang bervariasi dan pada tingkat 

otonomi yang berbeda. Misalnya, dekonsentrasi mungkin tidak sepenuhnya 

menerima masukan atau input lokal dalam pembuatan keputusan karena hal itu 
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hanya mengikuti administrasi yang dijalankan pada tingkatan tersebut. Hingga 

saat ini, Indonesia telah menjalankan pemerintahan yang terdekonsentrasi ini. 

Dekonsentrasi menempatkan fungsi dan tugas khusus yang dilaksanakan 

oleh staf pemerintah pusat kepada staf yang ditempatkan di daerah dalam kawasan 

negara tersebut. Staf, peralatan, kendaraan, dan sumber dana ditransfer kepada 

unit-unit seperti pejabat provinsi dan kabupaten. Pimpinan dari setiap unit tersebut 

diberikan wewenang untuk membuat keputusan otonom berkaitan dengan 

pelaksanaan tersebut, yang sebelumnya telah dilakukan oleh pemerintah pusat, 

atau membutuhkan kejelasan dari pemerintah pusat. 

b. Delegasi 

Sasaran serupa yang mengakui produksi dan efisiensi alokatif bisa juga 

dicapai dengan memisahkan produksi atau pengiriman dari pendanaan dari sebuah 

pelayanan publik khusus, memperkenalkan sebuah modifikasi dari struktur yang 

ada pada pemerintahan publik. Tanggung jawab dan sumber daya untuk 

mengimplementasikan tugas-tugas khusus dan mengirimkan pelayanan tertentu 

ditransfer pada sebuah agen publik, perusahaan negara, perusahaan pribadi, atau 

LSM dibawah sebuah kontrak yang memberikan sebagian otonomi dalam 

menafsirkan tugas-tugas yang dibebankan berdasarkan pada kontrak tersebut. 

Dalam kasus inilah desentralisasi mengambil bentuk delegasi. 

Dengan demikian, menurut Rondinelli dan Cheema8, desentralisasi adalah 

delegasi terhadap organisasi semi-otonom, yang mencakup “delegasi pembuatan 

keputusan dan otoritas manajemen bagi fungsi-fungsi organisasi tertentu yang 

tidak berada dibawah kontrol langsung dari pemerintah pusat”. Organisasi pada 

                                                           
8 Rondinelli, D and Nellis, J,  Assessing Decentralization Policies: A Case for Cautious Optimism, 
(Development Policy Review IV 1, 1986) 
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otoritas ini bisa didelegasikan baik kepada perusahaan publik, otoritas yang 

mempunyai tujuan yang lebih dari satu dan juga tujuan tunggal, seperti otoritas 

transit, atau unit-unit implementasi proyek. 

Contoh delegasi adalah mencakup: perusahaan penyediaan Air atau 

PDAM yang dipercaya dan diberi tanggung jawab untuk merencanakan, 

mengonstruksikan, dan menjalankan skema penyediaan air bahkan dengan ukuran 

tertentu. Selain itu, juga diberikan otoritas membangun kolam air, penelitian di 

bidang pengairan dan pertanian,melakukan proyek-proyek strategis di bidang 

pengairan dan juga membentuk unit manajemen proyek. Banyak agen yang diberi 

limpahan wewenang seperti ini yang tidak terikat untuk mengikuti prosedur 

pemerintah dalam persoalan personel dan pendapatan. Delegasi bisa digunakan 

oleh beberapa tingkatan pemerintahan, dan tidak berlaku secara eksklusif untuk 

melakukan pemberian pelayanan secara nasional. 

c. Devolusi 

Jika sasaran utamanya adalah untuk memperbaiki  Efisiensi alokatif 

dengan perbaikan efisiensi produksi sebagai prioritas keduanya, maka ini bisa 

dicapai dengan membuka sistem pengaruh bagi para penerima pelayanan. Sasaran 

utama tersebut membutuhkan partisipasi penerima, normalnya melalui wakil-

wakil yang dipilih pemerintah daerah, dalam perencanaan pemberian pelayanan, 

dan dalam evaluasi pelayanan yang diberikan. Dalam kasus ini, perubahan 

signifikan dalam sistem pemerintahan publik pun diperkenalkan, dan 

desentralisasi inilah yang mengambil bentuk devolusi. 
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Menurut Rondinelli dan Cheema9, devolusi adalah bentuk desentralisasi 

yang paling lazim terjadi di negara-negara berkembang dan telah menjadi pilihan 

dari pemerintah Indonesia. Devolusi berusaha menciptakan atau memperkuat 

tingkat atau unit pemerintahan yang mandiri melalui devolusi fungsi dan 

otoritasnya. Dalam prosesnya, pemerintah pusat melepaskan kontrol terhadap 

fungsi tertentu, dan jika perlu menciptakan lapisan pemerintahan baru.  

Dalam bentuknya yang paling ideal, devolusi mencakup pemerintahan 

daerah yang sifatnya otonom yang menjadi institusi demokratis, yang ada dalam 

hubungan tidak hierarkis dengan bentuk-bentuk pemerintahan yang  lain. Namun, 

pada kenyataannya ini hanya akan terjadi pada tingkatan tertentu. Singkatnya, 

pemerintahan daerah dan pusat berbagi wewenang atas fungsi-fungsi tertentu 

yang tidak tumpang tindih yang dalam kombinasinya merupakan pemerintahan 

total. 

Dengan demikian, pemerintah daerah diberi tugas dan tanggung jawab 

untuk memutuskan pelayanan mana yang harus diberikan pada basis prioritas dan 

kepada siapa pelayanan tersebut diberikan. Representasi dan akuntabilitas 

terhadap penerima pelayanan diberikan melalui mekanisme pemilihan. Produksi 

atau pemberian pelayanan pada publik dan juga pendanaannya adalah serupa, tapi 

tingkat pemerintahan terendah normalnya menerima hanya bagian pendanaan 

yang didapatkan dari pemerintah pusat, sehingga keseimbangan harus 

dimunculkan dari pendapatan pajak  daerah dan perolehan biaya. 

 

 

                                                           
9 Ibid 
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C. Konservasi 

1. Definisi Konservasi 

Keanekaragaman hayati (Biodiversity) ialah keanekaragaman diantara 

makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan 

ekosistem akuatik lain serta komplek sitas ekologi yang merupakan bagian dari 

keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman didalam spesies, antara spesies 

dan ekosistem. Hutan merupakan sumber utama keanekaragaman hayati karena 

hutan merupakan tempat tinggal berbagai spesies tanaman dan hewan. 

 Kerusakan hutan menyebabkan terjadinya penurunan keanekaragaman 

hayati bahkan kepunahan di banyak spesies flora dan fauna. Pentingnya 

keanekaragaman hayati di alam dapat memberi efek langsung maupun tidak 

langsung bagi manusia yang merupakan makhluk utama kehidupan. Hal ini 

disebabkan karena manusia, flora, dan fauna merupakan komponen ekosistem10 

alam yang saling berkaitan. 

Sebagai upaya intervensi terhadap pelestarian lingkungan hidup dan 

keanekaragaman hayati diperlukan adanya kebijakan dan program baik secara 

nasional maupun regional. Salah satunya adalah dengan melakukan Konservasi. 

Konservasi diartikan sebagai upaya pengelolaan sumber daya alam secara 

bijaksana dengan berpedoman pada asas pelestarian. UU Nomor 5 Tahun 1990 

pasal 1 menyebutkan bahwa Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan 

sumber daya alam (hayati) dengan pemanfaatannya secara bijaksana dan 

                                                           
10

 KEHATI, Materi Kursus Inventarisasi flora dan fauna Taman Nasional  Meru Betiri, (Malang, 
2000) Hal.8 
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menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan 

kualitas nilai dan keragamannya. 

2. Sasaran Konservasi 

Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 

berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi yaitu: 

a. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem 

penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan 

kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan). 

b. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-

tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan 

kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi 

kesejahteraan. 

c. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati 

sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum 

harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum 

berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun 

di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi, polusi dan 

penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara 

lestari).11 

                                                           
11Departemen Kehutanan, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Konservasi Sumber 

daya Alam, (Surabaya: BKSDA Jawa timur 1, 2000) Hal.21  
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3. Tujuan dan Manfaat Konservasi 

Secara hukum, tujuan konservasi tertuang dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya yaitu bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian 

sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih 

mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu   kehidupan 

manusia. Selain tujuan yang tertera di atas tindakan konservasi mengandung 

tujuan: 

a. Preservasi yang berarti proteksi atau perlindungan sumber daya alam 

terhadap eksploitasi komersial, untuk memperpanjang 

pemanfaatannya bagi keperluan studi, rekreasi dan tata guna air. 

b. Pemulihan atau restorasi, yaitu koreksi kesalahan-kesalahan masa lalu  

telah membahayakan produktivitas pengkalan sumber daya alam. 

c.  Penggunaan yang seefisien mungkin. Misal teknologi makanan harus 

memanfaatkan sebaik-baiknya biji rambutan, biji mangga, biji salak 

dan lain-lainnya yang sebetulnya berisi bahan organik yang dapat 

diolahmenjadi bahan makanan. 

d. Penggunaan kembali (recycling) bahan limbah buangan dari pabrik, 

rumah tangga, instalasi-instalasi air minum dan lain-lainnya. 

Penanganan sampah secara modern masih ditunggu-tunggu. 

e. Mencarikan pengganti sumber alam yang sepadan bagi sumber yang 

telah menipis atau habis sama sekali. Tenaga nuklir menggantikan 

minyak bumi. 
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Manfaat konservasi 

 Manfaat dari kawasan konservasi terhadap ekosistem, yang diantaranya sebagai 

berikut ini: 

a. Untuk melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara proses -

proses ekologi maupun keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. 

b. Untuk melindungi spesies flora dan fauna yang langka atau hampir punah. 

c. Untuk melindungi ekosistem yang indah, menarik dan juga unik. 

d. Untuk melindungi ekosistem dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor 

alam, mikro organisme dan lain-lain. 

e. Untuk menjaga kualitas lingkungan supaya tetap terjaga, dan lain 

sebagainya. 

Jika dari segi ekonomi: 

a. Unutk mencegah kerugian yang diakibatkan oleh sistem penyangga 

kehidupan misalnya kerusakan pada hutan lindung, daerah aliran sungai 

dan lain-lain. Kerusakan pada lingkungan akan menimbulkan bencana dan 

otomatis akan mengakibatkan kerugian. 

b. Untuk mencegah kerugian yang diakibatkan hilangnya sumber genetika 

yang terkandung pada flora yang mengembangkan bahan pangan dan 

bahan untuk obat-obatan. 

Di Asia Timur, konservasi sumberdaya alam hayati (KSDAH) dimulai 

saat Raja Asoka (252 SM) memerintah, dimana pada saat itu diumumkan bahwa 

perlu dilakukan perlindungan terhadap binatang liar, ikan dan hutan.  Sedangkan 
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di Inggris, Raja William I (1804 M) pada saat itu telah memerintahkan para 

pembantunya untuk mempersiapkan sebuah buku berjudul Doomsday Book yang 

berisi inventarisasi dari sumberdaya alam milik kerajaan.  Kebijakan kedua raja 

tersebut dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk konservasi sumberdaya alam 

hayati pada masa tersebut dimana Raja Asoka melakukan konservasi untuk 

kegiatan pengawetan, sedangkan Raja William I melakukan pengelolaan 

sumberdaya alam hayati atas dasar adanya data yang akurat.  Namun dari sejarah 

tersebut, dapat dilihat bahwa bahkan sejak jaman dahulu, konsep konservasi telah 

ada dan diperkenalkan kepada manusia meskipun konsep konservasi tersebut 

masih bersifat konservatif dan eksklusif (kerajaan). Konsep tersebut adalah 

konsep kuno konservasi yang merupakan cikal bakal dari konsep modern 

konservasi dimana konsep modern konservasi menekankan pada upaya 

memelihara dan memanfaatkan sumberdaya alam secara bijaksana.Konservasi 

merupakan suatu bentuk evolusi kultural dimana pada saat dulu, upaya 

konservasi lebih buruk daripada saat sekarang.12 

Secara keseluruhan, Konservasi Sumberdaya Alam Hayati 

(KSDAH) adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang 

pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan 

persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan 

keanekaragamannya. Di Indonesia, kegiatan konservasi seharusnya 

dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah dan masyarakat, mencakup 

masayarakat umum, swasta, lembaga swadaya masayarakat, perguruan 

                                                           
12Meijaard, E., H.D. Rijksen dan S.N. Kartikasari, Diambang Kepunahan: Kondisi Orangutan Liar 
Di Awal Abad Ke-21 (Jakarta: The Gibbon Foundation , 2001) 
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tinggi, serta pihak-pihak lainnya.  Sedangkan strategi konservasi nasional 

telah dirumuskan ke dalam tiga hal berikut taktik pelaksanaannya, yaitu : 

1.      Perlindungan sistem penyangga kehidupan (PSPK) 

a. Penetapan wilayah PSPK. 

b. Penetapan pola dasar pembinaan program PSPK. 

c. Pengaturan cara pemanfaatan wilayah PSPK. 

d. Penertiban penggunaan dan pengelolaan tanah dalam wilayah PSPK. 

e. Penertiban maksimal pengusahaan di perairan dalam wilayah PSPK. 

2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta 

ekosistemnya 

a. Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta 

ekosistemnya 

b. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa (in-situ dan eks-situ 

konservasi). 

3.    Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. 

a. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam. 

b. Pemanfaatanjenistumbuhan dan satwaliar (dalambentuk : pengkajian, 

penelitian dan pengembangan, penangkaran, perdagangan, perburuan, 

peragaan, pertukaran, budidaya). 

Keterkaitan dengan konversi dituangkan dalam  pasal 5 Undang-Undang 

Nomor : 5 tahun 1990 yaitu : pada point b. Pengawetan keanekaragaman jenis 

tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya terdiri dari unsur-unsur hayati dan non hayati (baik fisik maupun 

non fisik). Semua unsur ini sangat berkait dan saling mempegaruhi.  
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Punahnya salah satu unsur tidak dapat diganti dengan unsur yang lain. 

Usaha dan tindakan konservasi untuk menjamin keanekaragaman jenis meliputi 

penjagaan agar unsur-unsur tersebut tidak punah dengan tujuan agar masing-

masing unsur dapat berfungsi dalam alam dan agar senantiasa siap untuk 

sewaktu-waktu dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Pengawetan jenis  

tumbuhan dan satwa dapat dilaksanakan di dalam kawasan (konservasi in-situ) 

ataupun di luar kawasan (konservasi ek – situ).13  

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. 

Kebijakan pemerintah melalui konservasi akan memberikan gambaran mengenai 

sejuah mana kepedulian daerah untuk memberikan dukungan terkait dengan 

kesimbangan kondisi alam. 

4. Tahapan-tahapan dalam Konservasi 

Kekayaan flora fauna merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan sampai 

batas-batas tertentu yang tidak mengganggu kelestarian. Penurunan jumlah dan 

mutu kehidupan flora fauna dikendalikan melalui kegiatan konservasi secara 

insitu maupun eksitu. 

a. Konservasi insitu (di dalam kawasan) adalah konservasi flora fauna 

dan ekosistem yang dilakukan di dalam habitat aslinya agar tetap utuh 

dan segala proses kehidupan yang terjadi berjalan secara alami. 

Kegiatan ini meliputi perlindungan contoh-contoh perwakilan 

ekosistem darat dan laut beserta flora fauna di dalamnya. Konservasi 
                                                           
13

 Joko Subagyo, SH, hukum  lingkungan masalah dan penanggulangannya (Jakarta:  PT Asdi 
Mahasatya) Hal.7 
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insitu dilakukan dalam bentuk kawasan suaka alam (cagar alam, suaka 

marga satwa), zona inti taman nasional dan hutan lindung. Tujuan 

konservasi insitu untuk menjaga keutuhan dan keaslian jenis tumbuhan 

dan satwa beserta ekosistemnya secara alami melalui proses 

evolusinya. Perluasan kawasan sangatdibutuhkan dalam upaya 

memlihara proses ekologi yang esensial, menunjang sistem penyangga 

kehidupan, mempertahankan keanekaragaman genetik dan menjamin 

pemanfaatan jenis secara lestari dan berkelanjutan. 

b. Konservasi eksitu (di luar kawasan) adalah upaya konservasi yang 

dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan 

dan satwa di luar habitat alaminya dengan cara pengumpualn jenis, 

pemeliharaaan dan budidaya (penangkaran). Konservasi eksitu 

dilakukan  pada tempat-tempat seperti kebun binatang, kebun botani, 

taman hutan raya, kebun raya, penangkaran satwa, taman safari, taman 

kota dan taman burung. Cara eksitu merupakan suatu cara 

memanipulasi obyek yang dilestarikan untuk dimanfaatkan dalam 

upaya pengkayaan jenis, terutama yang hampir mengalami kepunahan 

dan bersifat unik. Cara konservasi eksitu dianggap sulit dilaksankan 

dengan keberhasilan tinggi disebabkan jenis yang dominan terhadap 

kehidupan alaminya sulit berdaptasi dengan lingkungan buatan. 

c. Regulasi dan penegakan hukum adalah upaya-upaya mengatur 

pemanfaatan flora dan fauna secara bertanggung jawab. Kegiatan 

kongkritnya berupa pengawasan lalu lintas flora dan fauna, penetapan 
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quota dan penegakan hukum serta pembuatan peraturan dan 

pembuatan undang-undang di bidang konservasi. 

d. Peningkatan peran serta masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan 

kepedulian masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati. 

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan 

penyuluhan. Dalam hubungan ini dikenal adanya kelompok pecinta 

alam, kader konservasi, kelompok pelestari sumber daya alam, LSM 

dan lain lainnya.14 

D. Konservasi dalam Desentralisasi 

1. Sentralistik Peran Pemerintah Pusat 

Sejak implementasi otonomi daerah (2001), persoalan utama yang 

dihadapi dalam pengembangan kawasan konservasi di Indonesia adalah 

pembagian kewenangan pusat dan daerah. Berdasarkan peraturan perundangan 

yang berlaku, kewenangan konservasi masih ada di tangan pemerintah pusat, 

padahal ada banyak inisiatif di tingkat daerah mengenai peraturan pengelolaan 

kawasan konservasi yang belum terakomodir oleh peraturan pusat. Potensi peran 

daerah perlu lebih dipahami, karena secara de facto kawasan-kawasan yang 

ditetapkan dengan fungsi konservasi (dan juga fungsi lainnya seperti produksi dan 

lindung) berada di wilayah administratif daerah.  

Masyarakat didaerah sangat memahami kondisi aktual dan kebutuhan bagi 

pengelolaan yang terbaik. Di samping itu, karena kawasan konservasi merupakan 

bagian integral dari ke ruangan daerah, maka pengelolaan terbaik juga menjadi 

sangat terkait dengan kepentingan pembangunan daerah. Apalagi penetapan-

                                                           
14

 Kumpulan Materi MBSC IX Meru Betiri Service Camp, (SukaMade, 1997)  Hal. 49 
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penetapan suatu kawasan konservasi di masa lalu seringkali tidak disertai dengan 

data dan informasi yang memadai. Dalam kondisi tanpa kewenangan, maka 

mengkomunikasikan kepentingan konservasi keanekaragaman hayati dengan 

kepentingan kehidupan masyarakat di dalam dan di luar kawasan menjadi sulit 

dilaksanakan oleh daerah. 

2. Pemberian Kewenangan Kepada Daerah terkait Konservasi 

Konservasi sumber daya alam hayati dalam Undang-Undang Nomor 5 

tahun 1990 adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya 

dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya 

dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan 

nilainya. Tujuannya untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya 

alam hayati serta keseimbangan ekosistem sehingga dapat lebih mendukung 

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. 

Dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 pasal 1 ayat 14, 

disebutkan bahwa peraturan konservasi masih merupakan wewenang penuh 

pemerintah pusat. Peraturan ini menunjukkan secara jelas bahwa belum terjadi 

desentralisasi di bidang konservasi, padahal banyak inisiatif di tingkat kabupaten 

dan masyarakat yang dapat melengkapi peraturan konservasi tersebut. 

Pengelolaan sentralistik diperparah oleh proses perencanaan, penataan kawasan, 

perlindungan dan pengawasan dan berbagai kegiatan lainnya yang berkaitan 

dengan pengelolaan kawasan konservasi yang seringkali dikembangkan secara 

tidak transparan oleh pemerintah pusat. Dukungan pemerintah daerah dan 

masyarakat terhadap pengelolaan kawasan konservasi  rendah (Natural Resources 

Management, 2001a). 
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Konservasi dalam perspektif Undang-Undang Konservasi Nomor 5 Tahun 

1990 Dijabarkan dengan berbagai bentuk pengelolaan kawasan yang mencakup 

Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa), Cagar Biosfer dan 

Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman 

Wisata Alam). Dalam pengelolaan ketiga bentuk kawasan ini sama sekali tidak 

dicantumkan bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun 

masyarakat serta bentuk keterlibatan pihak pemerintah daerah dan masyarakat 

yang berada di sekitar kawasan tersebut. Masyarakat hanya dilibatkan sebagai 

peserta untuk diberi pendidikan dan penyuluhan mengenai konservasi. 

Konsep pengelolaan bersama dengan masyarakat dan pihak pemerintah 

daerah sebenarnya telah dicoba di beberapa Taman Nasional yang ada di 

Indonesia. Taman Nasional Kayan Mentarang, Kalimantan Timur misalnya, telah 

mengembangkan manajemen kolaboratif dengan melibatkan pihak kabupaten dan 

masyarakat setempat untuk pengelolaan bersama lewat Forum Musyawarah 

Masyarakat Adat (Fomma) yang didampingi oleh World Wide Fund for Nature 

(WWF). Forum ini dibentuk sebagai wadah di mana wakil dari wilayah adat dapat 

berkumpul secara rutin untuk membahas pengelolaan sumber daya alam di 

wilayah adat masing-masing yang berada di dalam Taman Nasional Kayan 

Mentarang. Merujuk perspektif yang termuat dalam peraturan tersebut, ada 

beberapa hal di tingkat daerah dan masyarakat yang perlu dicermati, terutama bagi 

pemerintah pusat untuk meninjau kembali peraturan yang ada. Masalah tersebut 

antara lain: 

1. Masyarakat sekitar kawasan konservasi masih kurang dilibatkan dalam 

pengelolaan bersama kawasan konservasi. Bahkan dianggap sebagai 
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musuh yang selalu merambah kawasan. Oleh karenanya ada asumsi harus 

diberi pendidikan dan penyuluhan mengenai konservasi; 

2. Pola insentif yang dikembangkan untuk pengelolaan bersama tidak jelas 

arah dan tujuannya. Pemerintah hanya berharap masyarakat dapat 

membantu memelihara kawasan saja tanpa adanya perjanjian yang  jelas. 

Jika terjadi masalah terkait dengan kawasan tersebut, masyarakat merasa 

tidak bertanggung jawab atas permasalahan yang dihadapi; 

3. Di lapangan telah terjadi tumpang tindih peraturan pusat dengan daerah, 

terutama dalam masa desentralisasi ini. Permasalahan yang muncul terkait 

dengan pengelolaan kawasan, tata ruang wilayah dan pemanfaatan lahan. 

Pemerintah daerah setempat dengan semangat desentralisasi merasa 

memiliki untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan tersebut untuk 

kesejahteraan rakyatnya; 

4. Pandangan bahwa belum adanya contoh kegiatan konservasi yang dapat 

memberikan andil nyata kepada pemerintah daerah setempat dan 

masyarakat dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berkaitan 

dengan hal ini, perlu dijelaskan adanya beberapa kegiatan konservasi yang 

dapat memberikan sumbangan kepada pemerintah daerah dan masyarakat 

setempat seperti; ekowisata, penelitian berdampak, dll. 

Isu-isu di atas mulai berkembang secara intensif setelah era otonomi 

daerah. Ironisnya, perkembangan isu ini tidak diimbangi dengan kemauan daerah 

untuk meningkatkan kegiatan konservasi, tapi karena mau meningkatkan 

perkembangan daerahnya dengan memanfaatkan sumber daya alam secara 

maksimal. Permasalahan yang muncul di tingkat daerah berkaitan dengan 
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kawasan konservasi yang masih dikelola oleh pusat (a.l. Taman Nasional, Cagar 

Alam, Hutan Wisata) dalam era otonomi ini semakin meluas dan parah terkait 

dengan pembagian kewenangan tersebut. Munculnya kepentingan yang berbeda 

antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat menimbulkan konflik 

yang berkepanjangan. 

Di satu sisi pemerintah pusat lebih mempertahankan kawasan konservasi 

sesuai dengan peruntukannya, sedangkan pihak daerah dengan konsep 

“pembangunan” untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan PAD 

berusaha untuk melepaskan kawasan tersebut dari kawasan hutan negara. 

Sementara itu masyarakat yang berada di sekitar kawasan merasa berhak untuk 

dapat menikmati hasil dari kawasan tersebut dalam masa desentralisasi. 

E. Konservasi Pesut Mahakam 

1. Status Perlindungan Pesut 

Pelestaraian terhadap populasi pesut mahakam salah satunya ditempuh 

dengan cara memberinya status perlindungan sebagai jenis yang terancam punah 

atau jenis yang dilindungi undang-undang. Di tingkat Global sejak tahun 2000, 

pesut mahakam telah diberi status critically endangered atau kritis. Status tersebut 

disematkan kepada pesut mahakam berdasarkan pertimbangan bahwa jumlah 

individu dewasanya kurang dari 50 individu. Menurut para ahli jika jumlah 

individu dewasa suatu spesies kurag dari 50 ekor, maka peluang untuk bisa 

bertahan hidup dan lestari dalam jangka panjang menjadi kecil. Oleh karena itu 

pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam melestarikan satwa langka ini. 

Tahun 1975, melalui keputusan menteri pertanian no 45/Kpts/Um/1/1975, 

pesut mahakam ditetapkan sebagai jenis yang dilindungi undang-undang. 24 tahun 
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kemudian status perlindungan ini ditegaskan dan diperkuat kembali melalui PP 

NO. 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Sebelumnya 

pada tahun 1989, Gubernur Kalimantan Timur juga menetapkan pesut mahakam 

sebagai fauna identitas provinsi kalimantan timur. Kemudian sejak 2008, pesut 

mahakam bahkan ditetapkan sebagai spesies yang menjadi fokus dan prioritas 

pertama upaya konservasi jenis, khususnya mamalia di Indonesia.15 

2. Desain Konservasi Pesut Mahakam 

Sebagai sebuah istilah/konsep, desain memiliki berbagai macam definisi. 

Ralph & Wand (2009) mengemukakan bahwa ada banyak konsep tentang desain. 

Menurut mereka, beberapa konsep yang paling umum dikemukakan adalah desain 

sebagai proses, rencana, sistem atau kumpulan aktivitas/kegiatan. 

Pada umumnya desain konservasi merujuk pada penentuan bentuk, luasan 

dan sebaran kawasan konservasi16, perencanaan koridor satwa atau pada sistem 

zonasi kawasan atau rencana tapak kawasan konservasi. Desain konservasi pesut 

mahakam mencakup hal-hal yang terkait dengan konsepsi perencanaan ruang bagi 

kawasan perlindungan habitat pesut, ditambah dengan hal yang menyangkut 

rencana atau kumpulan aktivitas/kegiatan dalam pelestarian. Dengan pengertian 

semacam itu, desain konservasi pesut makaham akan meliputi rencana areal/ruang 

yang diperuntukkan bagi kawasan perlindungan habitat pesut dan rencana-rencana 

serta aktivitas dalam pelestariannya. 

                                                           
15 Permenhut  No 57 Tahun 2008 
16 Meffe&carrol 1994; Nekola&white 2002 


