
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Good Governance 

1. Konsep Good Governance 

Kata governance dan government sering disalah artikan dan digunakan secara 

tumpang tindih. Rewansyah (2010:80) menjelaskan bahwa meskipun antara dua 

kata tersebut terdapat hubungan yang erat, tetapi pengertian yang terkandung 

dalam kata governance jauh lebih luas dari kata government meskipun kata 

asalnya sama, yaitu to govern. Padanan kata governance dalam Bahasa Indonesia 

adalah penabdiran, berarti: pemerintahan, pengelolaan. Dasar kata dari penabdiran 

adalah tadbir, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai: perihal 

mengurus atau mengatur (memimpin, mengelola); pemerintahan; administrasi 

negara (publik). Penabdir berarti: penyelenggara, pengurus, dan pengelola. Dalam 

bahasa Indonesia umumnya kata government diterjemahkan sebagai pemerintah 

atau sama maknanya dengan penabdir, namun kata penabdiran kurang familiar 

ditelinga masyarakat. 

Pemerintah atau government dalam bahasa Inggris diartikan sebagai: “the 

authoritative direction and administration of the affairs of men/women in nation, 

state, city, etc.” Atau dalam bahasa Indonesia berarti: “pengarahan dan 

administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, 

negara bagian, atau kota dan sebagainya.” 
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Sedangkan istilah “kepemerintahan” atau dalam bahasa Inggris: ‘‘Governance“ 

yaitu: ’’the act, fact, manner of governing,” berarti: “tindakan, fakta, pola, dan 

kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan.” Dengan demikian “governance” 

adalah suatu kegiatan (proses), sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman dalam 

Sedarmayanti (2009:273) bahwa governance lebih merupakan:  

“Serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan 
masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan 
masyarakat dalam intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan 
tersebut.” 

 

United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya 

yang berjudul “Governance for sustainable human development”, seperti dikutip 

oleh Sedarmayanti (2004:3) mendefinisikan kepemerintahan (governance) sebagai 

berikut:  

“Governance is exercise of economic, political, and administrative author 
to manage a country’s affair at all levels and means by which states 
promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their 
population.”  

 

Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, 

politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap 

tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong 

terciptanya kondisi kesejahteraan intergritas, dan kohesivitas sosial dalam 

masyarakat. 

UNESCAP (2009:1) mendefinisikan governance sebagai: 

“Governance means the process of decision-making and the process by 
which decisions are implemented (or not implemented).”  
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Tata kelola (governance) merupakan proses pengambilan keputusan dan proses 

dengan mana keputusan tersebut akan diimplementasikan (atau tidak 

diimplementasikan). 

Sedarmayanti (2009: 274) menjelaskan arti good dalam kepemerintahan yang baik 

(good governance) mengandung pemahaman: 

a. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat 

meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan, kemandirian, 

pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.  

b. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif, efisien dalam pelaksanaan 

tugas untuk mencapai tujuan.  

Menurut UNDP dalam Rewansyah (2010:85), ada tiga model good governance, 

yaitu: 

a. Kepemerintahan Politik (Political Governance) yang mengacu pada proses-

proses pembuatan berbagai keputusan untuk perumusan kebijakan strategis 

(policy strategy formulation); 

b. Kepemerintahan Ekonomi (Economic Governance) yang mengacu pada 

proses pembuatan kebijakan (policy making proceses) yang memfasilitasi 

kegiatan ekonomi dalam negeri dan interaksi diantara para pelaku ekonomi. 

Kepemerintahan ekonomi ini memiliki implikasi terhadap masalah 

pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkaan kualitas hidup. 

c. Kepemerintahan Administratif (Administrative Governance) yang mengacu 

kepada sistem implementasi kebijakan. 
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2. Pengertian Good Governance 

Sedarmayanti (2003:2) menyatakan bahwa good governance merupakan proses 

penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan publik 

goods and service. Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good 

governance) salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya komitmen dari 

semua anggota dalam satuan organisasi/lembaga dalam mewujudkan 

kepemerintahan yang bersih, mengedepankan dan mempertimbangkan unsur-

unsur efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam memberikan layanan prima 

kepada publik. 

Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian good governance. OECD dan 

World Bank dalam Sedarmayanti (2009:273) mengartikan good governance: 

“Penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung 
jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, 
penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan 
korupsi secara politik dan administratif, menjalankan disiplin anggaran 
serta menjalankan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya 
aktivitas kewiraswastaan.” 

 

United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya 

yang berjudul “Governance for sustainable human development”, (1997), 

mendefinisikan good governance sebagai  

“Hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta 
dan masyarakat.” 

 Pendapat lain, yaitu menurut Lembaga Administrasi Negara (2000) dalam 

Sedarmayanti (2009:276) menyimpulkan bahwa wujud Good Governance 

sebagai: 
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“Penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dengan 
bertanggungjawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga 
“kesinergian” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, 
sektor swasta, dan masyarakat.” 

  
Menurut Santosa dalam Rewansyah (2010:91), sebuah goverrnance dikatakan 

baik (good and sound) apabila sumberdaya dan masalah-masalah publik dikelola 

secara efektif dan efisien dan merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat. 

Sementara itu, Keraf dalam Rewansyah (2010:91) mengartikan good governance 

sebagai:  

“Keberadaan dan berfungsinya beberapa perangkat kelembagaan publik 
sedemikian rupa sehingga memungkinkan kepentingan masyarakat bisa 
terjamin dengan baik.” 

 
Dari pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

good governance adalah penyelenggaraan kekuasaan negara dan administrasi 

yang melibatkan aktor pemerintah, swasta dan masyarakat guna mewujudkan 

kepemerintahan yang bersih, efektif dan efisien. 

 

3. Aktor-aktor Good Governance 

Good governance melibatkan banyak pelaku (multi stakeholders) baik dari 

pemerintah maupun di luar pemerintah. Jika menggunakan model tiga bagian 

(three part model) dari Cohen dan Arato yang dikutip oleh Rewansyah (2010:100) 

untuk memahami ranah praktik sosial, maka terdapat tiga pelaku yang bisa 

diidentifikasi, yakni negara (masyarakat politik), korporasi (masyarakat ekonomi) 

dan masyarakat sipil. Jika menggunakan model empat ranah praktik sosial seperti 

yang diperkenalkan Friedmann dalam Rewansyah (2010:100), maka dapat 
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ditemukan empat kelompok pelaku yakni negara, masyarakat politik, korporasi 

ekonomi dan masyarakat sipil. Rochman dalam Rewansyah (2010:100) merinci 

pelaku-pelaku good governance yakni negara, organisasi politik, organisasi non-

pemerinah, kelompok bisnis dan komunitas masyarakat. 

Sedarmayanti (2009:280) menjelaskan aktor-aktor good governance sebagai 

berikut: 

a) Negara atau pemerintah, konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah 

kegiatan-kegiatan kenegaraan, tetapi labih jauh dari itu melibatkan pula 

sektor swasta dan kelembagaan masayarakat madani. Negara sebagai salah 

satu unsur governance, di dalamnya termasuk lembaga politik dan 

lembaga sektor publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya 

sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang 

benar sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari. 

b) Sektor swasta, pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang 

aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti industri pengolahan 

perdagangan, perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal. 

c) Masyarakat madani atau civil society kelompok masyarakat dalam konteks 

kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara 

pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun 

kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.  

Rewansyah (2010:101) menjelaskan, meskipun pelaku-pelaku good governance 

ini memiliki ideologi yang berbeda-beda dimana negara (pemerintah) adalah 

kekuasaan, ideologi swasta adalah kapital (modal), dan ideologi masyarakat 
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madani adalah demokrasi dan kebebasan, tetapi mereka harus dapat bekerja sama 

(berkolaborasi), bukan hanya untuk mencapai tujuan masing-masing melainkan 

untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, tujuan kehidupan berbangsa bernegara, 

yaitu membentuk masyarakat bangsa yang adil dan sejahtera.  

Effendi (2005:2) menjabarkan, 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. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang 

subur bila ada kepercayaan (trust), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang 

jelas dan pasti, Good governance yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah 

kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas.  

Bagan 1. Hubungan Tiga Aktor dalam Governance 

  

 

 

 

Sumber: Sedarmayanti (2009:280) Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, 
dan Kepemimpinan masa Depan 

 
Budiati (2012:51) menjelaskan, Good governance hanya bermakna bila 

keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik (pilar-

pilar good governanace). Jenis lembaga tersebut dan perannya adalah sebagai 

berikut: 

  

NEGARA 

 

MASYARAKAT 

SEKTOR 
SWASTA 
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a) Negara  

1) Menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil;  

2) Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan;  

3) Menyediakan public service yang efektif dan akuntabel;  

4) Menegakkan HAM; 

5) Melindungi lingkungan hidup; 

6) Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik. 

b) Sektor swasta  

1) Menjalankan industri;  

2) Menciptakan lapangan kerja;  

3) Menyediakan insentif bagi karyawan;  

4) Meningkatkan standar kehidupan masyarakat;  

5) Memelihara lingkungan hidup;  

6) Menaati peraturan 

7) Melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat;  

8) Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM.  

c) Masyarakat madani:  

1. Manjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi;  

2. Mempengaruhi kebijakan;  

3. Berfungsi sebagai sarana Checks and balances pemerintah;  

4. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah;  

5. Mengembangkan SDM;  

6. Berfungsi sebagai sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat.  
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Ketiga lembaga di atas merupakan pendukung utama dalam terciptanya good 

governance. Sistem pemerintahan yang baik dapat diwujudkan apabila terciptanya 

sinergi antara pemerintah, swasta dan masyrakat dalam mewujudkan 

pembangunan yang berkelanjutan. Negara harus mampu menciptakan suatu 

kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya suatu pemerintahan yang baik. 

Adanya perbaikan mengenai sistem politik, sistem pemerintahan dan lebih 

memperhatikan pelayanan publik. Kondisi seperti ini dapat menarik minat 

kalangan swasta untuk berkembang lagi. Jika usaha swasta ini meningkat maka 

pengangguran dapat teratasi dengan adanya investasi di negeri ini. Dan 

masyarakat harus lebih kritis terhadap pemerintah mengenai apa yang dilakukan 

dalam pembangunan ini. 

Dari penjelasan diatas, beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda mengenai 

aktor yang terlibat dalam pelaksanaan good governance, namun dalam penelitian 

ini menggunakan model tiga bagian (three part model) dari Cohen dan Arato 

dimana terdapat tiga pelaku yang bisa diidentifikasi, yakni negara (masyarakat 

politik), korporasi (masyarakat ekonomi) dan masyarakat sipil. Dalam penelitian 

ini negara diwakili oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya BPPLH 

Kota Bandar Lampung, korporasi atau swasta diwakili oleh pemilik lahan 

penambangan di Bukit Sukamenanti, dan masyarakat diwakili oleh LSM, yaitu 

Walhi. 
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4. Prinsip-prinsip Good Governance 

Prinsip atau asas disini adalah padanan kata principles (Inggris) atau beginsel 

(Belanda) diartikan sebagai “an accepted or professed rule of action or conduct” 

atau “a basic law, axiom, or doctrine” atau “basic knowledge or conceptual 

foundations”. Rewansyah (2010:94) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip 

kepemerintahan yang baik dapat diibaratkan rambu lalu lintas, marka jalan, peta 

jalan dan pedoman perjalanan. Prinsip-prinsip diperlukan untuk mempelancar 

hubungan pemerintahan (lalu lintas urusan pemerintahan antara pemerintah 

dengan yang diperintah atau warga masyarakat. Jika dianalogikan dengan traffic 

management, diperlukan rambu-rambu, marka jaln dan sebagai pedoman 

perjalanan yang wajib ditaati oleh setiap pengguna jalan, dengan segala 

enforcement-nya, agar setiap orang tiba tepat waktu di tujuan dengan selamat 

sentosa. Prinsip-prinsip pemerintahan bersifat normatif, bersumber dari sistem 

nilai dan etika pemerintahan yang menjadi pegangan penyelenggara dalam 

menjalankan pemerintahan.  

Ada beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip good governance, UNDP dalam 

Sedarmayanti (2004:5) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip 

yamg harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan 

kepemerintahan yang baik, adalah meliputi: 

a) Partisipasi (Participation), setiap orang atau setiap warga masyarakat, baik 

laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam 

proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui 

lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-
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masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan 

kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk 

berpartisiapsi secara konstruktif. 

b) Aturan Hukum (Rule of Law): kerangka aturan hukum dan perundang-

undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh 

(impartially), terutama aturan hukum tentang Hak-hak asasi manusia. 

c) Transparansi (Transparency): Transparansi harus dibangun dalam 

kerangka  kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan 

informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang 

membutuhkannya, dari informasinya harus dapat disediakan secara 

memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat 

monitoring dan evaluasi. 

d) Daya tanggap (Responsiveness): setiap institusi dan prosesnya harus 

diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan 

(Stakeholders); 

e) Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation): pemerintahan yang baik 

(good governance) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi 

berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau 

kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika 

dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan 

prosedur yang akan ditetapkan pemerintah; 

f) Berkeadilan (Equity): pemerintahan yang baik akan memberikan 

kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam 

upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya; 
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g) Efektivitas dan Efesiensi (Effectiveness and Efficiency): setiap proses 

kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang 

benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-

baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia; 

h) Akuntabilitas (Accountabilty): para pengambil keputusan (decision 

makers) dalam organisasi sector public (pemerintah), swasta, dan 

masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada 

publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik 

(stakeholders). Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, tergantung 

apakah jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau bersifat 

eksternal; 

i) Bervisi Strategis (Strategic Vision): para pemimpin dan masyarakat 

memiliki persepktif yang luas dan jangka panjang tentang 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan 

pembangunan manusia (human development). Bersamaan dengan 

dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Mereka juga 

memahami aspek-aspek histori, cultural, dan kompleksitas yang mendasari 

perspektif mereka;  

 
Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dikutip oleh 

Rewansyah (2010:99) menetapkan tujuh asas penyelenggaraan negara yang baik, 

yaitu: 
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a) Asas Kepastian Hukum, yaitu asas yang mengutamakan landasan 

peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap 

kebijakan penyelenggaraan negara. 

b) Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang mengutamakan 

keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian dan 

penyelenggaraan negara. 

c) Asas Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan 

umum dengan yang aspiratif, akomodatif dan selektif. 

d) Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif 

tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan 

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. 

e) Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan 

antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. 

f) Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang 

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

g) Asas akuntabilitas, yaitu asas dimana setiap kegiatan dan hasil akhir dari 

kegiatan penyelengaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi 

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  
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Pendapat lain oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003) dalam  

Sedarmayanti (2009:287) mengungkapkan prinsip-prinsip good governance antara 

lain yaitu akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, supremasi hukum, keadilan, 

partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesionalitas, cepat tanggap, efektif dan 

efisien, dan berdaya saing.  

Mustopadidjaja dalam  Sedarmayanti (2009:284) mengatakan prinsip-prinsip 

good governance adalah demokrasi dan pemberdayaan, pelayanan, transparansi 

dan akuntabiiltas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, dan konsistensi kebijakan 

dan kepastian hukum. 

Sedarmayanti (2009:289) menyebutkan bahwa ada empat prinsip utama dalam 

pelaksanaan good governance, yaitu: 

a) Akuntabilitas (pertanggunggugatan) politik, terdiri dari: 

Pertama, pertanggunggugatan politik, yakni adanya mekanisme 

penggantian pejabat atau penguasa secara berkala, tidak ada usaha 

membangun monoloyalitas secara sistematis, dan adanya definisi dan 

penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan di bawah 

kerangka penegakkan hukum. 

Kedua, pertanggunggugatan publik, yakni adanya pembatasan dan 

pertanggungjawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk pada 

pengembangan rasa tanggung jawab publik bagi pengambil keputusan di 

pemerintahahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana 

halnya kepada pemilik (stakeholder). Khusus dalam birokrasi, 

akuntabilitas merupakan upaya menciptakan sistem pemantauan dan 
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mengontrol kinerja kualitas, inefisiensi, dan perusakan sumber daya, serta 

transparansi manajemen keuangan, pengadaan, akunting, dan dari 

pengumpulan sumber daya. 

b) Transparansi (keterbukaan) dapat dilihat dari 3 aspek: (1) adanya 

kebijakan terbuka terhadap pengawasan, (2) adanya akses informasi 

sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, 

(3) berlakunya prinsip check and balance antar lembaga eksekutif dan 

legislatif. Tujuan transparansi membangun rasa saling percaya antara 

pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberi informasi 

akurat bagi publik yang membutuhkan. Terutama informasi handal 

berkaitan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses 

pemerintahan, adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat 

mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan yang mengatur 

kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat, 

serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi 

kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah. 

c) Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam 

pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, 

juga dilihat pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai 

lebijakan dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. 

Keterlibatan dimaksud bukan dalam prinsip terwakilinya aspirasi 

masyarakat melalui wakil di DPR melainkan keterlibatan secara langsung 

atau tidak, usulan dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. 
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Terutama memberi kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul, 

berorganisasi, dan berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan. 

d) Supremasi hukum aparat birokrasi, berarti ada kejelasan dan 

prediktabilitas birokrasi terhadap sektor swasta, dan dari segi masyarakat 

sipil berarti ada kerangka hukum yang diperlukan untuk menjamin hak 

warga negara dalam menegakkan pertanggunggugatan pemerintah. 

Persyaratan konsep supremasi hukum adalah: 

1) Supremasi hukum: setiap tindakan negara harus dilandasi hukum 

bukan didasarkan pada tindakan sepihak dengan kekuasaan yang 

dimiliki. 

2) Kepastian hukum: disamping erat kaitannya dengan rule of law juga 

mensyaratkan adanya jaminan bahwa masalah diatur secara jelas, 

tegas dan tidak duplikatif, serta bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lainnya. 

3) Hukum yang responsif: hukum harus mampu menyerap aspirasi 

masyarakat luas dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat 

dan bukan dibuat untuk kepentingan segelintir elit. 

4) Penegakkan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif: upaya yang 

mensyaratkan adanya sanksi, mekanisme menjalankan sanksi, serta 

sumber daya manusia/penegak hukum yang memiliki integritas. 

5) Independensi peradilan: yakni prinsip yang melekatkan efektivitas 

peradilan sebagai syarat penting perwujudan rule of law.  
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Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik 

sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar 

lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti memutuskan untuk menyederhanakan 

prinsip-prinsip yang ada untuk digunakan sebagai fokus penelitian ini berdasarkan 

empat prinsip utama good governance seperti diungkapkan Sedarmayanti, yaitu 

akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan supremasi hukum. Peneliti memilih 

prinsip yang dikemukakan oleh Sedarmayanti dikarenakan prinsip-prinsip tersebut 

merupakan generalisasi dari prinsip-prinsip yang diungkapkan ahli dan lembaga 

lain. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut dipilih dikarenakan kesesuiannya dengan 

kondisi lapangan yang akan diteliti. 

5. Pentingnya menegakkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good 
Governance) 

 
Pentingnya penerapan Good Governance di beberapa negara sudah mulai meluas 

pada tahun 1980, dan di Indonesia Good Governance mulai dikenal secara lebih 

dalam pada tahun 1990 sebagai wacana penting yang muncul dalam berbagai 

pembahasan, diskusi, penelitian, dan seminar, baik di lingkungan pemerintah, 

dunia usaha swasta, dan masyarakat termasuk di lingkungan para akademisi. 

Sejak terjadinya krisis moneter dan krisis kepercayaan yang mengakibatkan 

perubahan dramatis pada tahun 1998, Indonesia telah memulai berbagai inisiatif 

yang dirancang untuk mempromosikan Good Governance, akuntabilitas dan 

partisipasi yang lebih luas. Perancangan ini sebagai awal yang penting dalam 

menyebarluaskan gagasan yang mengarah pada perbaikan governance dan 

demokrasi di Indonesia. Good Governance dipandang sebagai paradigma baru dan 

menjadi ciri yang perlu ada dalam sistem administrasi publik. 
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Desentralisasi berpotensi menciptakan transparansi dan akuntabilitas dan bisa 

menjadi modal untuk menumbuhkan demokrasi lokal. Akan tetapi, kenyataannya 

kebijakan desentralisasi di dalamnya tidak otomatis mengandung prinsip tata 

kelola pemerintahan yang baik. Terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan 

lebih demokratis menuntut adanya paraktek kepemerintahan lokal yang lebih baik 

yang membuka peran serta masyarakat. Pemerintahan lokal memiliki peluang 

besar untuk mendorong demokratisasi, karena proses desentralisasi lebih 

memungkinkan adanya pemerintahan yang lebih responsif, representatif, dan 

akuntabel.  

Desentralisasi harus simultan membawa penguatan kapasitas institusi lokal dan 

membangun sistem pemerintahan yang responsif, artinya tidak hanya memperkuat 

pemerinthan lokal saja, tetapi juga memastikan bagaimana pemerintah dapat 

menjalankan fungsi pelayanan publiknya secara akuntabel. Potensi demokratisnya 

desentralisasi sangat mungkin tercapai apabila terdapat institusionalisasi peran 

serta masyarakat di tingkat lokal. Karena kalau tidak, maka pemerintah telah 

terdesentralisasi, dapat mengakibatkan kalangan elit lokal yang mendapatkan 

kekuasaan baru, akan lebih berpotensi mendapatkan keuntungan untuk dirinya 

sendiri. Oleh sebab itu masyarakat harus secara sistematis ikut terlibat dalam 

proses perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan evaluasi program. 

Isu Governance mulai memasuki arena perdepatan pembangunan di Indonesia 

didorong oleh adanya dinamika yang menuntut perubahan, baik di lingkungan 

pemerintah dunia usaha swasta maupun masyarakat. Peran pemerintah sebagai 

pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastuktur akan bergeser 

menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi 
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pihak lain di komunitas dan sektor swasta ikut untuk aktif melakukan upaya 

tersebut. 

Keterbatasan dan kelemahan pemerintah serta perkembangan lingkungan global 

berujung pada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah sekaligus 

menunjukan adanya gejala kegagalan pemerintah dalam mengelola pembangunan 

nasional di berbagai sektor. Kegagalan pemerintah dipicu pula oleh penyala 

gunaan wewenang aparatur pemerintah, sentralistik, top-down, selforiented, 

monopolistik, tidak efektif dan tidak efisien, represif dan kurang peka terhadap  

aspirasi masyarakat yang mendorong suburnya praktik korupsi, kolusi, dan 

nepotisme (KKN). Variabel ini berkembang dalam pola interaksi antara 

pemerintah dengan swasta dan masyarakat sehingga terbentuk pola 

kepemerintahan yang buruk. Pemerintah yang baik dan bersih pada umumnya 

terjadi pada masyarakat yang memiliki kontrol sosial efektif yang merupakan ciri 

masyarakat demokratis di mana kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak 

bisa bertindak sewenang-wenang dan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

Realitas tersebut mengakibatkan perubahan paradigma hubungan antara 

pemerintah, swasta dan masyarakat, yaitu bagaimana melakukan perubahan cara 

pengelolaan jalannya pemerintahan dan pembangunan di satu sisi dan sisi lain 

berkaitan dengan berbagai upaya menangani apa yang harus diatur. Diharapkan 

terjadi pergeseran dari pemerintah (government) menjadi pemerintahan 

(governance). 

Setelah era reformasi diawali dengan pergantian kepemimpinan nasional dari 

Soeharto ke Habibie, selanjutnya berturut-turut kepada Abdurrahman Wahid dan 
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Megawati Soekarnoputri, pemerintah mulai memiliki komitmen melakukan 

perubahan paradigma dan government ke governance. 

Tiga hal yang melatar belakangi munculnya good governance, yaitu: 

1. Muncul fenomena yang disebut Samuel P. Hutington sebagai “gelombang 

demokratisasi berskala global”. Gelombang ini mulanya muncul di Korea 

Selatan dan di beberapa negara Amerika Latin yang menenggelamkan 

politik birokratik otoriter pada dasawarsa tahun 1980-an dan berikutnya 

menyapu bersih sosialisme di eropa pada awal dasawarsa tahun 1990-an. 

2. Terjadinya kehancuran antara sistematik berbagai dasar institusional  bagi 

proses pengelolaan distribusi sumber ekonomi pada sebagian besar 

masyarakat dunia ketiga. Institusi bisnis dan politik yang seharusnya 

memiliki prinsip pengelolaan berbeda telah berubah menjadi sekutu dan 

melipat gandakan tumbuhnya kronisme. Transparansi, akuntabilitas publik 

dan alokasi berbagai sumber ekonomi gagal berkembang dalam dunia 

bisnis. 

3. Terakumulasinya kegagalan struktural adjusment program yang 

diprakarsai IMF dan bank dunia. Program ini memiliki dan menganut 

asumsi dasar bahwa negara merupakan satu-satunya lembaga penghambat 

proses terjadinya globalisasi ekonomi. 

Pada era reformasi, pemerintah (legislatif dan sekutif) berhasil menyelesaikan 3 

produk perundang-undangan yang mengundang wajah sistem pemerintahan di 

Indonesia: 
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Pertama, Undang-ndang Nomor 22 tahun 1999, mengatur pelaksanaan Otonomi 

daerah, dengan fokus utama pada pemberian wewenang lebih besar kepada daerah 

kabupaten dan kota dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. 

Kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, mengatur pelaksanaan 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan fokus utama 

pada pengalokasian dana dan wewenang untuk mengelolanya yang lebih besar 

kepada daerah kabupaten/kota. 

Ketiga, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, mengatur pelaksanaan 

pemerintahan yang baik, dengan fokus pada upaya menghilangkan korupsi, 

kolusi, nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, 

baik di daerah maupun di pusat. (Sedarmayanti, 2009:270-272) 

 

B. Tinjauan Tentang Lingkungan Hidup 

1. Pengertian Lingkungan Hidup 

Soemarwoto (1983:42) mengartikan lingkungan hidup sebagai ruang yang 

ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup 

didalamnnya. Sumaatmadja (2003) mendefinisikan lingkungan atau lingkungan 

hidup adalah segala apa saja (benda, kondisi, situasi) yang ada di sekeliling 

makhluk hidup, yang berpengaruh terhadap kehidupan (sifat, pertumbuhan, 

persebaran) makhluk hidup yang bersangkutan. 

Sementara, Soemartono (2004) mengartikan lingkungan hidup sebagai ruang di 

mana baik makhluk hidup maupun tak hidup berada dalam satu kesatuan, dan 

saling berinteraksi baik secara fisik maupun nonfisik, sehingga mempengaruhi 
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kelangsungan kehidupan makhluk hidup tersebut, khususnya manusia. Sedangkan 

Siahaan (2004) mengartikannya sebagai semua benda, daya dan kondisi yang 

terdapat dalam suatu tempat atau ruang  tempat manusia atau makhluk hidup 

berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. 

Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,  

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” 

 

Menurut Soemarwoto (1983:43) sifat lingkungan hidup ditentukan oleh 

bermacam-macam faktor.  

• Pertama, oleh jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup 

tersebut. Dengan mudah dapat kita lihat, suatu lingkungan hidup dengan 10 

orang manusia, seekor anjing, tiga ekor burung perkutut, sebatang pohon 

kelapa dan sebuah bukit batu akan berbeda sifatnya dari lingkungan hidup yang 

sama besarnya tetapi hanya ada seorang manusia, 10 ekor anjing, tertutup 

rimbun oleh pohon bambu dan rata tidak berbukit batu. Dalam golongan jenis 

unsur lingkungan hidup termasuk pula zat kimia. 

• Kedua, hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup itu. 

Misalnya, dalam suatu ruangan terdapat delapan buah kursi, empat buah meja 

dan empat buah pot dengan tanaman kuping gajah. Dalam ruangan itu delapan 

kursi diletakan sepanjang satu dinding, dengan sebuah meja di muka setiap dua 

kursi dan sebuah pot di atas masing-masing meja. Sifat ruangan berbeda jika 
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dua kursi dengan sebuah meja diletakan di tengah-tengah masing-masing 

dinding dan sebuah pot di masing-masing sudut.  

Hal serupa berlaku juga untuk hubungan atau interaksi sosial dalam hal unsur-

unsur itu terdiri atas benda hidup yang mobil, yaitu manusia dan hewan. 

Dengan demikian lingkungan hidup tidak saja menyangkut komponen biofisik, 

melainkan juga hubungan sosial budaya manusia. 

• Ketiga, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Misalnya, suatu kota 

yang penduduknya aktif dan bekerja keras merupakan lingkungan hidup yang 

berbeda dari sebuah kota yang serupa, tetapi penduduknya santai dan malas. 

Demikian pula suatu daerah dengan lahan yang landai dan subur merupakan 

lingkungan yang berbeda dari daerah dengan lahan yang berlereng dan tererosi. 

• Keempat, faktor non-materil suhu, cahaya dan kebisingan. Kita dapat dengan 

mudah merasakan ini. Suatu lingkungan yang panas, silau dan bising sangatlah 

berbeda dengan lingkungan yang sejuk, cahaya yang cukup, tapi tidak silau dan 

tenang. 

2. Isu-isu Lingkungan Hidup 

a) Isu Lingkungan Hidup Nasional 

Dalam bukunya, Budiati (2012:16) menyebutkan masalah-masalah yang 

paling serius mengancam kemajuan pembangunan berkelanjutan di 

Indonesia ialah sebagai berikut: 

1) Dorongan yang keliru yang menghambat penggunaan sumber daya 

alam secara berkelanjutan. Besarnya pendapatan dari sektor sumber 
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daya alam mendorong terjadinya pengurasan sumber saya akibat 

penggunaan terus menerus. 

2) Persepsi masyarakat tentang masalah lingkungan dan prioritas 

pembangunan pemerintah. Nilai-nilai lingkungan masih belum 

tertanam dengan kuat sehingga mereka kurang menghargai sumber 

daya alam dan pelayanan lingkungan, padahal partisipasi dalam 

pengambilan keputusan merupakan unsur penting dalam 

penyelenggaraan tata pemerintah yang baik. 

3) Manfaat sosial, lingkungan dan ekonomi, risiko dan biaya langkah-

langkah alternatif pembangunan. Peningkatan pemanfaatan batubara 

berskala besar untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada 

impor minyak dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan 

terkait kandungan sulfur yang tinggi dan dampak potensial terhadap 

hutan akibat pembukaan lahan. 

b) Isu Lingkungan Hidup Lokal 

Kemudian, Budiati (2012:18) menjabarkan isu-isu lingkungan hidup lokal, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Kesenjangan antara kebijakan dan praktik setelah desentralisasi 

memperlambat perbaikan yang signifikan pada kualitas lingkungan. 

Meskipun adanya investasi yang besar pada kebijakan lingkungan dan 

pengembangan kepegawaian, pelaksanaan peraturan dan prosedur di 

lapangan masih buruk. Banyak provinsi dan kabupaten/kota membuat 
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penafsiran-penafsiran baru mengenai peraturan yang ada atau 

berupaya mencari prosedur peraturan yang seluruhnya baru. 

2) Tantangan sumber daya alam terus terjadi dan menjadi lebih rumit 

setelah desentralisasi. Sektor kehutanan yang memiliki peranan 

penting dalam mendukung perekonomian dan mata pencaharian 

masyarakat pedesaan dalam menyediakan pelayanan lingkungan, 

tetapi sumber daya ini belum dikelola secara berkelanjutan. Untuk itu 

diperlukan visi baru oleh pemerintah untuk memperbaiki situasi ini. 

3) Isu kelembagaan lingkungan di daerah. Jenis kelembagaan urusan 

lingkungan hidup didaerah hendaknya berbentuk kantor atau badan. 

Kemudian diharapkan daerah untuk tidak menggabung urusan 

lingkungan hidup dengan urusan lain. Penataan struktur organisasi 

perlu memenuhi standar sumber daya manusia yang memadai.  

 

3. Dasar Hukum Lingkungan Hidup 

Erwin (2008:4) menjelaskan bahwa hukum lingkungan hidup internasional 

diawali oleh Konfrensi PBB tentang lingkungan hidup manusia yang diadakan   di   

Stockholm   tanggal   5-16   Juni   1972   sebagai   awal kebangkitan modern yang 

ditandai perkembangan berarti bersifat menyeluruh dan menjalar ke berbagi 

pelosok dunia dalam bidang lingkungan  hidup.  Konfrensi  itu  dihadiri  113  

negara  dan  beberapa puluh  peninjau  serta  telah  menghasilkan  Deklarasi  

Stockholm  yang berisi 24 prinsip lingkungan hidup dan 109 rekomendasi rencana 
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aksi lingkungan   hidup   manusia,   hingga   dalam  suatu   resolusi   khusus, 

konfrensi  menetapkan  tanggal  5  Juni  sebagi  hari  lingkungan  hidup sedunia.  

Di Indonesia permasalahan lingkungan hidup diatur oleh Undang- undang  No  4  

Tahun  1982  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup yang kemudian diubah 

menjadi Undang-undang  No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dan di ikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 

1999  tentang Analisis Mengenai  Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Peraturan 

Pemerintah No 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun, kemudian disempurnakan oleh Undang-undang No 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Budiati (2012:1) menjabarkan, secara regulatif, kebijakan untuk mengaplikasikan 

dan mengembangkan filosofi, konsep, paradigma, dan praktik good governance 

dalam bidang lingkungan hidup diatur dalam dua ketentuan perundang-undangan, 

yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 yang telah diperbaharui dengan 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan 

Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah. Dalam dua undang-undang tersebut tersurat bahwa, upaya mewujudkan 

prinsip-prinsip kebijakan pembangunan bidang lingkungan hidup dilakukan 

dengan asas dekonsentrasi dan desentrlisasi.  

4. Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan 

World Commission on Environment and Development (WCED) (dalam laporan 

“Our Common Future”, 1987) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan 

sebagai:  
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“Suatu strategi pemanfaatan ekosistem alamiah serta segenap sumber 
daya yang ada di dalamnya sedemikian rupa, sehingga kapasitas 
fungsionalnya untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia tidak 
terancam atau rusak”.  

 
Dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan:  

“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang 
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam 
strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta 
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa 
kini dan generasi masa depan.” 

 
Ignas Kleden dalam Soedjatmoko (1992:xv) mengartikan pembangunan 

berkelanjutan sebagai:  

“Pembangunan yang disatu pihak mengacu pada pemanfaatan sumber 
alam maupun sumber daya manusia secara optimal, dan dilain pihak 
memelihara keseimbangan optimal diantara berbagai tuntutan yang saling 
bertentangan terhadap sumber-sumber daya tersebut.”  

 
Emil Salim dalam Soedjatmoko (1992:3) mendefinisikan:  

“Pembangunan berwawasan lingkungan adalah suatu proses 
pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan 
sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan 
manusia dalam pembangunan.”  

 
Menurut Arya Utama (2008:9), pembangunan berkelanjutan adalah:  

“Pembangunan yang yang dapat berlangsung secara terus menerus dan 
dapat memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan hak 
pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang. Lebih lanjut dijelaskan 
bahwa, untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan, maka 
unsur-unsur pendukung pembangunan, seperti sumber daya alam hayati 
dan non hayati, sumber daya buatan, maupun sumber daya manusianya, 
diperlukan dalam keadaan berimbang.” 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembangunan berwawasan lingkungan adalah 

pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam 

dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan 

kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. 

 

C. Kerangka Pikir 

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. 

Salah satu permasalahan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung adalah 

banyaknya bukit di Bandar Lampung yang rusak dieksploitasi. Dari data Wahana 

Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung. Pada tahun 2008, tercatat ada 33 bukit, 

namun pada tahun 2014 hanya tersisa 11 bukit di Bandar Lampung. Itu artinya, 

dalam kurun waktu enam tahun 22 bukit di Bandar Lampung hilang akibat 

perusakan dan penambangan. Salah satu bukit tersebut ialah bukit Sukamenanti, 

Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Di daerah 

tersebut masih ditemukan lima titik penambangan di sekitar bukit. 
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Sedarmayanti (2003:2) menjelaskan, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 

dibutuhkan tidak saja peran sektor pemerintah, melainkan para pemangku 

kepentingan (stakeholders) lainnya. Untuk mewujudkan kepemerintahan yang 

baik (good governance) salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya 

komitmen dari semua anggota dalam satuan organisasi/lembaga dalam 

mewujudkan kepemerintahan yang bersih, mengedepankan dan 

mempertimbangkan unsur-unsur efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam 

memberikan layanan prima kepada publik.  

Penelitian ini bertujuan 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. Fokus penelitian ini adalah Penerapan prinsip-prinsip good 

governance oleh masing-masing pemangku kepentingan (stakeholders) dalam 

pengelolaan lingkungan hidup di Bukit Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota 

Bandar Lampung. Sedarmayanti (2009) menyebutkan bahwa ada empat prinsip 

utama dalam pelaksanaan good governance, yaitu: 

a) Akuntabilitas 

b) Transparansi 

c) Partisipasi 

d) Supremasi hukum 

Harapannya, apabila masing-masing stakeholder mampu menerapkan prinsip-

prinsip good governance dengan baik maka perusakan bukit di Bandar Lampung 

dapat dihentikan. Alur kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Bagan 2. Model Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diolah peneliti 

Berkembangnya Kota Bandar 
Lampung menimbulkan 

permasalahan lingkungan hidup. 

Banyak bukit di Bandar Lampung 
yang rusak dieksploitasi. Salah 

satunya Bukit Sukamenanti. 

 

Dibutuhkan peran masing-masing 
stakeholders, tidak hanya negara atau 
pemerintah, tapi juga sektor swasta 

dan masyarakat madani. 

Masing-masing stakeholder mampu 
menerapkan prinsip-prinsip good 

governance dengan baik 

 

Perusakan bukit di Bandar 
Lampung dapat dihentikan. 

 

Pelaksanaan good governance dalam 
pengelolaan lingkungan hidup di Kota 

Bandar Lampung 

prinsip-prinsip good 
governance 
a) Akuntabilitas 
b) Transparansi 
c) Partisipasi 
d) Supremasi hukum 

 


