
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertambahan jumlah penduduk memerlukan peningkatan bahan pangan, papan, 

dan sandang demi kesejahteraan manusia. Untuk mewujudkan kesejahteraan 

tersebut, dilakukan pembangunan di segala sektor. Siagian (2005:28) 

menyebutkan bahwa percepatan laju pembangunan khususnya bidang ekonomi 

berdampak pada terjadinya perubahan kegiatan dan struktur perekonomian dari 

yang semula mengandalkan sektor pertanian berubah ke sektor  industri.  Pada 

dasawarsa terakhir ini pembangunan dan industri yang kurang terencana mulai 

menimbulkan berbagai kekhawatiran berkenaan dengan masalah kelestarian alam 

dan masalah lingkungan. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat berpengaruh 

pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berarti secara tidak langsung 

akan ikut meningkatnya daya beli masyarakat dalam memenuhi berbagai 

kebutuhan hidup, tetapi disisi lain ternyata juga menimbulkan pencemaran serta 

kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara yang dihasilkan oleh limbah 

industri jumlahnya dari waktu ke waktu terus bertambah. 

Sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan pasal 2 ayat (3) UU 

Pokok Agraria, penguasaan negara atas bumi air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya di maksudkan untuk  memberikan manfaat yang sebesar-
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besarnya bagi kesejahteraan warga negara guna menuju tatanan masyarakat yang 

adil dan makmur. Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengamanatkan pemanfaaatan kekayaan 

alam harus memerhatikan kelestarian lingkungan hidup sehingga pemanfaatannya 

dapat di lanjutkan oleh generasi yang akan datang. Oleh sebab itu diperlukan 

upaya dari berbagai pihak untuk mencapainya. 

Mulyana dan  Caturiani (2012:545) menjelaskan berkembangnya Kota Bandar 

Lampung memunculkan  permasalahan akibat perkembangan yang tidak  sesuai 

dengan tata ruang yang telah direncanakan dalam tata ruang Kota Bandar 

Lampung seperti kawasan yang berubah fungsi dari kawasan konservasi menjadi 

pusat pertokoan dan pemukiman. Kawasan konservasi sebagai tempat yang 

dilindungi menjadi rusak dikarenakan aktivitas pertambangan yang dilakukan di 

daearah tersebut tanpa memperhatikan aspek lingkungan tetapi lebih berorientasi 

kepada keuntungan atau laba.  

Kota Bandar Lampung sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung idealnya bisa menjadi 

percontohan bagi daerah lain di Provinsi Lampung, akan tetapi dalam pengelolaan 

lingkungan lingkungan hidup belum berhasil, dimana kawasan konservasi di Kota 

Bandar Lampung  telah mengalami kerusakan yang cukup parah. Dengan 

demikian dibutuhkan dukungan peran serta masyarakat dan  stakeholder supaya 

kelestarian kawasan konservasi tetap terjaga, mengingat banyak akibat yang 

ditimbulkan karena rusaknya lingkungan hidup seperti dapat menimbulkan 

bencana banjir, longsor dan kekeringan. 



3 
 

Salah satu kawasan konservasi yang mengalami perusakan adalah bukit. Bukit 

adalah suatu bentuk wilayah bentang alam yang memiliki permukaan tanah yang 

lebih tinggi dari permukaan tanah di sekelilingnya namun dengan ketinggian 

relatif rendah dibandingkan dengan gunung. Hal yang membedakan antara bukit 

dengan gunung adalah bukit memiliki ketinggian maksimal 2000 kaki atau 600 

meter diatas permukaan laut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Whittow 

(1984:352): 

 ’’Some authorities regard eminences above 600 m (2,000 ft) as mountains, 
those below being referred to as hill". 

 
Salah satu permasalahan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung adalah 

banyaknya bukit yang rusak dieksploitasi. Dari data Wahana Lingkungan Hidup 

(Walhi) Lampung, pada tahun 2008, tercatat ada 33 bukit, tetapi pada tahun 2014 

hanya tersisa 11 bukit di Bandar Lampung. Artinya, dalam kurun waktu enam 

tahun 22 atau sekitar 66% bukit di Bandar Lampung hilang akibat perusakan dan 

penambangan. Sesuai berita dari antaralampung.com, salah satu bukit tersebut 

ialah bukit Sukamenanti, Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Bandar 

Lampung. Di daerah tersebut masih ditemukan lima titik penambangan di sekitar 

bukit (http://www.antaralampung.com, diakses pada 11 Januari 2015). 

Tabel 1 Data Bukit di Bandar Lampung 

No. Nama Bukit Lokasi Bukit 
1. Gunung Kunyit Kel. Bumi Waras, Kec. Bumi Waras 
2. Gunung Mastur Kel. Perwata, Kec. Teluk Betung Timur 
3. Gunung Bakung Kel. Sukamaju, Kec. Teluk Betung Timur 
4. Gunung Sulah Kel. Gunung Sulah, Kec. Way Halim 
5. Gunung Celegi Kel. Sukarame II, Kec. Teluk Betung Barat 
6. Gunung Perahu Kel. Sidodadi, Kec. Kedaton 
7. Gunung Cerepung Kel. Negeri Olok Gading, Kec. Teluk Betung 

Barat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bentang_alam
http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung
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No. Nama Bukit Lokasi Bukit 
8. Gunung Cecepoh Kel. Negeri Olok Gading, Kec. Teluk Betung 

Barat 
9. Gunung Sari Kel. Gunung Sari, Kec. Enggal 

10. Gunung Palu Kel. Negeri Olok Gading, Kec. Teluk Betung 
Barat 

11. Gunung Depok Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur 
12. Gunung Kucing Kel. Segalamider, Kec. Langkapura 
13. Gunung Banten Kel. Sidodadi, Kec. Kedaton 
14. Gunung Sukajawa Kel. Sukajawa, Kec. Tanjung Karang Barat 
15. Bukit Serampok, Jaha & 

Lereng 
Kel. Srengsem, Panjang Selatan, dan Pidada, 
Kec. Panjang 

16. Bukit Asam Kel. Way Lunik, Kec. Panjang 
17. Bukit Pidada Kel. Way Laga, Kec. Sukabumi 
18. Bukit Balau Kel. Way Gubak, Kel. Campang Raya, Kec. 

Sukabumi 
19. Gugusan Bukit Hatta Kel. Sukamaju, Kec.Teluk Betung Timur 
20. Bukit Cepagoh Kel. Negeri Olok Gading, Kec.Teluk Betung 

Barat 
21. Bukit Kaliawi Kel. Kaliawi, Kec.Tanjung Karang Pusat 
22. Bukit Palapa I Kel. Durian Payung, Kec.Tanjung Karang Pusat 
23. Bukit Palapa II Kel. Durian Payung, Kec.Tanjung Karang Pusat 
24. Bukit Pasir Gintung Kel. Pasir Gintung dan Penengahan Kec. 

Kedaton, Kec. Tanjung Karang Pusat & Kel. 
Sukajawa, Kec. Tanjung Karang Barat 

25. Bukit Kaki G. Betung Kel. Beringin Raya, Kec. Kemiling 
26. Bukit Sukadana Ham Kel. Sukadana Ham, Kec.Tanjung Karang Barat 
27. Bukit Susunan Baru Kel. Susunan Baru, Kec.Tanjung Karang Barat 
28. Bukit Sukamenanti Kel. Sukamenanti, Kec. Kedaton 
29. Bukit Kelutum Kel. Kota Baru, Kec.Tanjung Karang Timur 
30. Bukit Randu Kel. Kebun Jeruk, Kec.Tanjung Karang Timur 
31. Bukit Langgar Kel. Campang Raya, Kec. Sukabumi 
32. Bukit Camang Timur Kel. Tanjung Gading, Kec. Kedamaian 
33. Bukit Camang Barat Kel. Tanjung Gading, Kec. Kedamaian 

Sumber: Bukit di Bandar Lampung, Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan 
Hidup Kota Bandar Lampung, 2014 

 
Menurut Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota 

Bandar Lampung, penggerusan bukit ini bertentangan dengan Peraturan Daerah 

Kota Bandar Lampung No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Tahun 2011-2030 yang melarang penggerusan bukit dan gunung dalam rangka 

pengelolaan kawasan rawan bencana alam. Selain itu, dalam perda tersebut juga 
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disebutkan bahwa bukit merupakan wilayah konservasi baru dan merupakan 

kawasan lindung, sehingga penggerusan merupakan hal yang ilegal. 

Bukit, sebagai kawasan lindung apabila digali akan menimbulkan berbagai 

dampak buruk. Kawasan yang digali umumnya lebih rawan bencana longsor, 

terutama dimusim hujan. Penggalian juga berakibat ekosistem alami bukit 

menjadi terganggu bahkan rusak. Di samping dampak lingkungan, pengakuan 

warga setempat dan observasi awal menunjukkan kendaraan pengangkut batu 

mengakibatkan kondisi jalan disekitar bukit mengalami kerusakan, selain itu juga 

jalan sekitar menjadi berdebu dan dapat mengganggu pernapasan. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, permasalahan yang terjadi di Bukit 

Sukamenanti, Kedaton adalah adanya keinginan dari sebagian warga untuk 

melakukan penambangan di bukit tersebut dengan mengajukan usulan 

pengelolaan kepada BPPLH. Hal ini dikarenakan izin pengelolaan bukit yang 

lama telah habis masa berlakunya sejak  5 Oktober 2012, sementara BPPLH tidak 

bersedia menindaklanjuti perizinan dikarenakan larangan penambangan bukit di 

Kota Bandar Lampung. 

Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan warga sekitar, alasan warga untuk 

melakukan penambangan di Bukit Sukamenanti karena menjadi penambang 

merupakan satu-satunya keahlian dari banyak warga sekitar bukit, dan merupakan 

satu-satunya profesi yang dimiliki. Alasan lain yang diungkapkan warga adalah 

aktivitas penambangan di Bukit Sukamenanti sudah dilakukan sejak tahun 1960-

an oleh orang tua mereka, sehingga sebagai anak banyak warga yang melanjutkan 
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profesi penambang. Selain itu, dari pemilik lahan penambangan ada keinginan 

untuk melakukan pembukaan lahan untuk dijadikan perumahan. 

Permasalahan ini tentunya perlu untuk mendapatkan perhatian. Disatu sisi, bukit 

sebagai kawasan lindung dan konservasi baru, maka perlu untuk mendapatkan 

perlindungan untuk mencegah terjadinya kerusakan. Hal ini dikarenakan 

lingkungan hidup merupakan kebutuhan masyarakat luas, bahkan merupakan hak. 

Menanggapi itu, secara khusus pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait 

pelestarian bukit, seperti Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Bandar 

Lampung Nomor 7 Tahun 1988 tentang Ketentuan Pengelolaan serta Pengaturan 

Penggunaan Lereng, Bukit, Gunung dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Bandar Lampung dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung 

Tahun 2011-2030. Sementara disisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak 

warga yang bermatapencaharian sebagai penambang bukit. Pemerintah tidak bisa 

begitu saja menghentikan pekerjaan warga tanpa memberikan solusi. 

Kenyataannya, warga yang menggantungkan hidup sebagai penambang di Bukit 

Sukamenanti menuntut untuk mendapat perizinan dengan alasan Bukit 

Sukamenanti merupakan penghasilan warga sekitar. Sebanyak 170 orang 

bergantung penghasilannya dari menambang batu di Bukit Sukamenanti. Disisi 

lain, Walhi Lampung selaku organisasi lingkungan hidup, menentang 

penggerusan bukit yang terjadi di Bandar Lampung, khususnya Bukit 

Sukamenanti karena dapat berakibat terhadap kerusakan lingkungan dan potensi 

bencana alam. Selain itu, Walhi juga mendesak Pemerintah Kota Bandar 

Lampung untuk tegas dalam mengatasi penggerusan bukit di Bandar Lampung. 
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Perubahan paradigma dari government menuju governance menjadikan negara 

atau pemerintah bukanlah satu-satunya aktor dalam penyelesaian permasalahan 

lingkungan hidup. Aktor atau domain yang terlibat dalam good governance 

meliputi: negara atau pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani atau civil 

society. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru 

tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga 

unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik.  

Pelaksanaan good governance juga harus memiliki prinsip-prinsip yang jelas. 

Sedarmayanti menyebutkan prinsip utama unsur good governance yakni 

akuntabilitas (pertanggunggugatan) politik, transparansi (keterbukaan), partisipasi 

(melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dan supremasi hukum aparat 

birokrasi. Dengan terpenuhinya prinsip good governance dalam penyelenggaraan 

pemerintahan negara dan pembangunan nasional Indonesia, diharapkan upaya 

penataan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik akan terwujud mantap sejalan 

perkembangan peradaban masyarakat madani (Sedarmayanti, 2009:289). 

Dari penjelasan masalah di atas, peneliti tertarik untuk membahas keterlibatan 

para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam mencegah perusakan bukit di 

Bandar Lampung, dengan judul: Analisis Pelaksanaan Good Governance Dalam 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Di 

Bukit Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung). Peneliti merasa 

perlu untuk membahas bagaimana masing-masing pemangku kepentingan 

(stakeholder) dalam menjalankan prinsip-prinsip good governance. Ini 

dikarenakan, penyelesaian masalah publik tidak hanya urusan pemerintah saja, 

melainkan perlu juga peran dari sektor swasta dan masyarakat madani.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip good 

governance oleh masing-masing pemangku kepentingan (stakeholders) dalam 

pengelolaan lingkungan hidup di Bukit Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota 

Bandar Lampung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan pokok yang terdapat dalam penelitian ini, maka tujuan 

peneliti adalah untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance 

oleh masing-masing pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pengelolaan 

lingkungan hidup di Bukit Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar 

Lampung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di 

atas maka manfaat penelitian ini adalah: 

1) Secara Teoritis  

Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk melatih dan mengembangkan 

ilmu yang didapat dalam perkuliahan jurusan ilmu Administrasi Negara, 

khususnya bidang kajian Governance and Partnership dan Kebijakan Tata 

Ruang dan Lingkungan.  
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2) Secara Praktis  

Hasil penelitian ini digunakan sebagai rujukan solusi bagi instansi terkait  

seperti Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, BPPLH Kota Bandar 

Lampung dan LSM terkait sehingga dapat bermanfaat untuk mencegah 

berlanjutnya perusakan bukit di Kota Bandar Lampung. 


