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Sejatinya konsep governance yang baik merupakan wujud dari konsep 

pembangunan partisipatif. Good governance sebagai paradigma baru dalam 

pembangunan memposisikan ruang partisipasi lebih terbuka dalam proses 

pembangunan. Kualitas governance akan tercapai apabila kualitas interaksi yang 

terjadi anatar komponen governance yaitu negara (state), sektor swasta (private 

sector) dan organisasi kemasyarakatan (civil society organization) dapat terwujud. 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai salah satu bentuk dari civil society 

yang kuat memiliki kontribusi penting dalam membangun interaksi sosial, 

ekonomi, dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran LSM 

WALHI dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada pembangunan 

Water Front City di Pesisir Kota Bandar Lampung serta kendala-kendala yang 

dihadapinya. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini 

dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. 

 

Berdasarkan hasil penelitian peran WALHI dalam pembangunan Water Front City 

di kota Bandar Lampung sebagai salah satu anggota komisi penilai Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan Water Front City di Kota 

Bandar Lampung. Peran tersebut meliputi peran dalam menilai keseluruhan dari 

proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada pembangunan Water Front 

City di Kota Bandar Lampung; dan peran dalam memberikan masukan sebagai 

dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kesepakatan Kerangka Acuan 

Analisis Dampak Lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup atas 

rencana rencana kegiatan penataan pesisir kota Bandar Lampung. Peran WALHI 

dalam pembangunan Water Front City di kota Bandar Lampung dirasa kurang 

maksimal disebabkan oleh faktor eksternal yaitu kurangnya responsifnya 

pemerintah dalam mengakomodir saran dan masukan yang disuarakan oleh 

WALHI sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, tidak adanya 

proses observasi langsung untuk memantau kondisi lingungan disekitar lokasi 

pembangunan, serta minimnya waktu pembahasan Amdal yang telah ditentukan 

sehingga membuat penilaian mengenai kondisi lingkungan pembangunan tersebut 

kurang komprihensif dan maksimal. Sedangkan untuk faktor internal yakni 



keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki WALHI dalam menangani 

berbagai permasalahan lingkungan termasuk dalam pembangunan Water Front 

City, keterbatasan waktu yang dimiliki WALHI dalam melakukan pemantauan 

lingkungan pembangunan Water Front City di  Kota Bandar Lampung. 

 

Penelitian ini merekomendasikan bahwa (1) Pemerintah harus lebih terbuka dalam 

menerima saran dan masukan dari LSM WALHI sebagai dasar pengambilan 

keputusan. (2) Dalam pembahasan Amdal, perlu adanya kegiatan pemantauan 

langsung seluruh anggota komisi penilai ke lokasi pembangunan agar nantinya 

hasil keputusan dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar 

pembangunan. (3) Dalam melaksanakan pembangunan pemerintah harus lebih 

memperhatikan peraturan yang berlaku agar nantinya tujuan pembangunan 

berwawasan lingkungan dapat tercapai. (4) LSM WALHI perlu melakukan 

penambahan penggurus dengan melakukan rekrutmen agar nantinya dapat 

menjangkau permasalahan lingkungan di seluruh Lampung khususnya untuk 

pembanguan Water front City Bandar Lampung. (5) LSM WALHI perlu 

melakukan kegiatan pelatihan SDM guna meningkatkan kapasitas penggurus 

WALHI. (6) Setiap pengurus WALHI lebih intensif lagi untuk memantau kondisi 

lingkungan dan mendampingi masyarakat yang terkena dampak disekitar 

pembangunan Water Front City di Kota Bandar Lampung. 
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