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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji 

penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis mengangkat beberapa 

penelitian dengan judul yang sama dan menjadikannya sebagai refrensi dalam 

memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian 

terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

1. Oki Oktami Yuda & Eko Priyo Purnomo (2018) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Limbah Cair 

Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2017” mengatakan Implementasi kebijakan 

pengendalian pencemaran limbah cair oleh Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  

Yogyakarta pada  tahun  2017 terlaksana  dengan  baik, hal  tersebut dapat  

dilihat  capaian  kinerja yang  hampir  memenuhi  target  capaian kinerja, 

penggunaan anggaran yang efisien, sarana  dan  prasarana  yang  sudah 

mencukupi  untuk  operasional,  kejelasan standar  operasional  prosedur  

dalam pelaksanaan  kebijakan,  adanya  tekanan yang  bersifat  dorongan  dari  

lembaga swadaya  masyarakat  terhadap  isu  isu limbah  cair  yang  kemudian  

disampaikan kepada  birokrasi,  komunikasi  yang informatif  kepada  pihak  

hotel  dalam urusan  hak  dan  kewajiban  pihak  hotel terutama  masalah  

limbah  cair,  adanya koordinasi  dengan  pihak  stakeholder terkait  dalam  
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urusan  penegakan  hukum, Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Yogyakarta 

bertindak  sebagai  mediator  antara  pihak masyarakat  yang dirugikan  akibat  

limbah cair hotel  dengan pihak  manajemen hotel. 

2. Yudistha Afril Riyadi (2010) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Implementasi Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan Tempat-Tempat 

Umum Jalan Umum Dan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Kuantan 

Singgingi”Dalam penelitian ini mengatasi dan mengantisipasi perkembangan 

yang tidak terkendali dalam kaitannya dengan perencanan pembangunan. 

Hasil dari penelitian ini bahwa segala yang berkaitan dengan implementasi 

penyelenggaraan kebersihan, keindahan Tempat-Tempat Umum Jalan Umum 

Dan Ruang Terbuka Hijau Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi belum 

berjalan secara efektif. Hal ini di dukung dengan jawaban 27 orang (65,5%) 

dan 17 orang atau 17,9% responden yang menjawab sangat efektif. 

3. Anis Khairun Nisa (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi 

Program Kali Bersih Di Kota Semarang Dalam Menanggulagipencemaran 

Lingkungan”Dari hasil yang didapat dalam penelitian ini terdapat 5 indikator 

untuk melihat bagaimana program ini bisa terlaksana seperti penyelenggaraan 

pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran, pengkoordinasian 

pelaksanaan tugas badan lingkungan hidup, penyelenggaraan pengelolaan 

limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengawasan dampak lingkungan, 

dan penyelenggaraan penegakan hukum lingkungan. 

4. Muhammad Solihin & Ronald Parlindungan (2018) dengan penelitiannya 

yang berudul “Implementasi Program Pengangkutan Sampah di Kota Batam 
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Tahun 2017” didalam hasil penelitiannya dikatakan bahwa pengangkutan 

sampah dikota Batam pada Tahun 2017 sebanyak 82 persen sampah telah 

ditanggulangi oleh Pemerintah dan 18 persen masih ditanggulangi oleh pihak 

mitra. Dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan ada 4 yaitu kondisi 

lingkungan, hubungan organisasi yang sudah berjalan baik dengan peraturan 

dan jadwal koordinasi rutin, sumberdaya manusia dan armada harus 

ditingkatkan setiap tahunnya sesuai dengan tonase sampah yang juga 

meningkat setiap tahunnya. Dan yang terakhir Karakteristik dan Kemampuan 

Agen Pelaksana, Pola hubungan yang bersifat top down. Jika satgas yang 

tidak disiplin akan diberi peringatan sampai dengan tindakan pemutusan 

kontrak. Hubungan DLH Kota Batam dan Trasnporter diatur jelas pada Surat 

Izin Pengangkutan Sampah Rumah Tangga. 

5. Rina Setyati & Warsito Utomo (2015) dengan penelitiannya yang berjudul 

“Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan 

Perumahan Kota Banjarbaru” masih terdapat ketidaksesuaian antara 

implementasi dengan rumusan kebijakan yang telah disusun. Bentuk 

ketidaksesuaian tersebut berupa i) ketidaktaan pengembang terhadap 

kebijakan penataan RTH yaitu tidak menyediakan lahan RTH pada 

lingkungan perumahan yang akan dibangun; ii) luasan lahan RTH yang 

disediakan tidak sesuai ketentuan; iii) perubahan peruntukan pada lahan RTH; 

iv) serta belum terbangunnya lahan RTH sehingga lahan RTH yang 

disediakan masih berupa semak belukar atau lahan kosong. 
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Faktor ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, yaitu perbedaan 

menginterpretasikan kebijakan penataan RTH oleh pelaksana kebijakan 

sehingga belum bersifat mengikat pada semua pengembang.   

Faktor ekonomi, berupa keinginan pengembang untuk mencari untung 

dengan cepat yang seiring dengan pengawasan yang longgar dan penegakan 

hukum yang tidak tegas dapat mengakibatkan perubahan peruntukan lahan 

RTH.  Kepentingan pribadi atau organisasi, yaitu adanya pengembang yang 

merupakan bagian dari kekuasaan. Selain itu ketaatan pengembang dalam 

menyediakan lahan RTH lebih bersifat formalitas dengan maksud agar SK 

IPPT dapat diterbitkan untuk mempermudah proses pengajuan IMB.  Selain 

sikap dari pengembang, imple- mentasi kebijakan penataan RTH dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yang berasal dari pelaksana kebijakan, antara lain i) 

struktur birokrasi; ii) sumber daya; iii) komunikasi; dan iv) disposisi.  

Struktur Birokrasi, berupa susunan anggota tim teknis IPPT yang 

melibatkan banyak instansi maupun prosedur yang cukup panjang 

mengakibatkan kebijakan dapat berubah dan tidak sesuai rumusan kebijakan 

karena ban- yaknya tarik ulur kepentingan di dalamnya. Sumber daya 

manusia, yaitu kesediaan staf teknis masih kurang memadahi baik dari jum-

lah maupun keahlian apabila dibandingkan dengan tingginya permohonan 

IPPT perun- tukan perumahan.  

Komunikasi, yaitu koordinasi antara tim teknis dalam rapat IPPT 

sudah dapat berjalan dengan baik karena setiap anggota dalam rapat diberikan 

kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat, saran, dan rekomendasi 
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sesuai dengan tupoksi masing-masing. Komunikasi berupa sosialisasi 

mengenai kebijakan penataan RTH kawasan perumahan belum optimal karena 

lebih banyak terjadi pada saat pengembang mengajukan permohonan izin. 

2.2 Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan 

dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu 

langsung mengimplementasikan dalam bentuk programatau melalui formulasi 

kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian 

implementasi kebijakan dapat diamati denganjelas yaitu dimulai dari program, ke 

proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam 

manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan 

berupaprogram program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, 

danakhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, 

masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. 

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik 

sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-

tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi 

tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka 

melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan 
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oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan  yang telah ditetapkan.18 

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul 

Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Solichin Abdul Wahab mengatakan bahwa: 

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 

dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi 

kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah 

disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-

usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak 

nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.19 

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan 

atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan 

suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya 

akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran 

kebijakan itu sendiri. 

2.2.1 Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edwards III 

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi 

kebijakan tentang konservasi energi adalah teori yang dikemukakan oleh 

George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi 

                                                           
18Budi Winarno, Kebijakan Publik : Teori dan Proses, Penerbit Media Pressindo, 2008, hal.146-147 
19Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, 
Bumi Aksara, Jakarta. 2008, hal.65 
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abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi 

kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel 

dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya 

(Resources), Sikap (Dispositions atau Attitudes) dan Struktur Birokrasi 

(Bureucratic Structure). 

Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena 

antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita 

adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. 

Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui 

eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan 

adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub 

kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui 

pengaruhnya terhadap implementasi. 

Diagram : Dampak langsung dan tidak langsung dalam Implementasi 

Tabel 1. Diagram teori implementasi menurut George III Edward 

 

Sumber : George III Edward :implemeting public policy, 1980 
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Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George 

C. Edwards III sebagai berikut : 

1. Komunikasi  

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan 

tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang 

bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan 

ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan 

secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari 

ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga 

implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan 

kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses 

yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya 

untuk kepentingan tertentu, atau menyebarluaskannya. Di samping itu 

sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang 

berbeda pula. 

Agar implementasi dapat berjalan efektif, siapa yang 

bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui 

apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi 

kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti 

secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika 

para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi 

kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesunguhnya yang 
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akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang 

akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan 

mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada 

para implementor secara serius mempengaruhi implementasi 

kebijakan. 

2. Sumberdaya 

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten 

implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. 

Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program 

kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen 

sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, 

informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan 

kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan 

program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat 

diarahkan kepada sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya 

fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan 

kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. 

Sumberdaya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan 

kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara 

sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan 

baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang 

harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk 
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melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang 

baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan 

pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi 

merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan 

program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak 

mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan. 

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan 

kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenahi 

bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi 

pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan 

informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan 

pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat 

pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana 

dilapangan. Kekurangan informasi / pengetahuan bagaimana 

melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti 

pelaksana tidak bertanggung jawab, atau pelaksana tidak ada di tempat 

kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan 

membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan 

pemerintah yang ada. 

Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk 

menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk 

membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, 
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pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang 

diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi 

seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas 

ini mustahil program dapat berjalan. 

3. Disposisi atau Sikap 

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi 

kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan 

bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan 

dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan 

pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak 

masalah. 

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; 

kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon 

program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon 

tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran 

program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan 

program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada 

didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari 

implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat 

pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. 

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan 

program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari 
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dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi 

prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang 

mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, 

suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping 

itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para 

pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total 

dalam melaksanakan kebijakan/program. 

4. Struktur Birokrasi 

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat 

dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah 

karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi 

berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai 

hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka 

miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter 

menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap 

suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu: 

a. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan; 

b. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan 

sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana; 

c. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di 

antara anggota legislatif dan eksekutif); 

d. Vitalitas suatu organisasi; 
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e. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi 

horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat 

kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan 

individu-individu di luar organisasi; 

f. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat 

keputusan atau pelaksana keputusan. 

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan 

dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, 

implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada 

menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan 

kebijakan. Kebijakan yang komplek membutuhkan kerjasama banyak 

orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil 

implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akanmempengaruhi 

individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam 

birokrasi. 

1.2.2 Konsep Kebijakan Publik : 

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari 

bahasaYunani “polis” berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam 

bahasa Latin menjadi “politia” yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam 

bahasa Inggris “policie” yang artinya berkenaan dengan pengendalian 

masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah “kebijakan” 

atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya 
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seorang pejabat,suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau 

sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan 

seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan 

pembicaraan-pembicaraan biasa, namunmenjadi kurang memadai untuk 

pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis 

menyangkut analisis kebijakan publik.  

Budi Winarno menyebutkan secara umum istilah “kebijakan” atau 

“policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang 

pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah 

aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini 

dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan-

pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-

pembicaraan yang kebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis 

kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan 

publik yang lebih tepat. 20 

Fredrickson dan Hart dalam Tangkilisan mengemukakan kebijakan 

adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan 

adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk 

mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.21 

 

                                                           
20Budi Winarno, Kebijakan Publik : Teori dan Proses, Penerbit Media Pressindo, 2008, hal. 16 
21Fredrickson dan Hart, Kebijakan Publik dan Formulasi, Jakarta : Sinar Harapan , 2003 hlm 19 
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1.2.3 Pencemaran Lingkungan 

Pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang 

dapat memengaruhi kualitas lingkungan. Undang Undang Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup pasal 1 ayat (14) menyebutkan :“Pencemaran lingkungan hidup adalah 

masuk atau dimasukkannya makhluk  hidup, zat, energi, dan/atau komponen 

lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui 

baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.  

Makhluk hidup, zat, atau energi yang dimasukkan kedalam lingkungan 

hidup tersebut biasanya merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan 

manusia. Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan manusia disebut juga limbah. 

Karena itu dapat dikatakan bahwa salah satu penyebab pencemaran 

lingkungan adalah sebagai akibat adanya limbah yang dibuang ke dalam 

lingkungan sehingga daya dukungnya terlampaui. Pencemaran lingkungan 

tersebut merupakan sumber penyebab terjadinya gangguan kesehatan pada 

masyarakat. 

2.2.4 Kebijakan Koservasi Lingkungan 

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 
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kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya 

sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan mutu kehidupan manusia. 

Dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, 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).  

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. 
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Masyarakat hanya dilibatkan sebagai peserta untuk diberi pendidikan dan 

penyuluhan mengenai konservasi. 

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 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 yangjelas. 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 



36 
 

sumbangan kepada pemerintah daerah dan masyarakat setempat seperti; 

ekowisata, penelitian berdampak, dll. 

 


