
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep masyarakat sipil (civil society) dalam konteks dunia barat muncul

terlebih dahulu sebelum negara terbentuk, kemudian dilain pihak konsep

Marxian adalah protes terhadap kuatnya kapitalis dan kaum feodalis yang

digerakkan oleh civil society tersebut, seperti misalnya pertentangan

kelas pekerja dan pemilik modal, hak-hak buruh dan lain sebagainya,

yang selanjutnya berkembang sebagai dasar dari gerakan sosial anti

globalisasi yang merebak dewasa ini.

Munculnya Lembaga Swadaya Masyarakat (yang selanjutnya disingkat

LSM) di Indonesia berbeda dengan akar pemahaman konsepsi barat

tersebut. Melihat sejarah pertumbuhan kelas menengah di Eropa

misalnya, asal-usul kelas menengah di Indonesia kebanyakan tidak

tumbuh dari kelompok akar rumput dan juga tidak mengalami sebuah

proses yang panjang dan matang. Pertumbuhan kelas menengah di

Indonesia lebih banyak terjadi secara instan dan bentukan negara

(underbow) melalui kebijakan pembangunan yang berpihak kepada
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kepentingan sekelompok kecil tersebut, atau paling tidak muncul sebagai

suatu reaksi bukan sebagai suatu kebutuhan yang bersumber dari bawah.1

Agenda reformasi yang muncul di Indonesia setelah berakhirnya masa

pemerintahan rezim Presiden Soeharto, dikonsentrasikan pada

perwujudan demokratisasi, tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance), akuntabilitas, desentralisasi, dan penghormatan hak-hak

asasi. Perwujudan demokrasi memerlukan hubungan yang kuat antara

masyarakat sipil, keadaan politik, kepercayaan antara masyarakat, para

aktivis, politisi, dan pejabat pemerintah harus membangun tata kelola

pemerintahan yang baik, mulai dari tingkatan politik didaerah sampai

dengan tingkatan politik nasional.

Desentralisasi bertujuan mendorong pemerintahan lokal untuk

menentukan sendiri rencana diberbagai aspek pembangunan,

meningkatkan keterampilan dan kemampuan aparatur pemerintahan

untuk memberikan pelayanan kepada publik. Harapan implementasi dari

desentralisasi adalah dapat mempercepat pembangunan dibanyak sektor,

seperti ekonomi, pemberdayaan masyarakat lokal, kesehatan, pendidikan,

dan infrastruktur. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 mengenai

Otonomi Daerah, Bab 4, Pasal 7 ayat (1) menekankan, bahwa

kewenangan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) adalah

menyangkut di semua bidang atas masalah pemerintahan, kecuali

masalah luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan

fiscal, agama, dan kewenangan lainnya.

1 Abrahamsen, Rita, Sudut Gelap Kemajuan: Relasi Kuasa dalam Wacana Pembangunan, terj.
Heru Prasetia, Lafadl : Yogyakarta, 2004.
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Diterangkan kembali dalam Pasal 7 ayat (2), bahwa kewenangan lain

yang disebutkan dalam ayat (1) mencakup perencanaan nasional,

petunjuk pembangunan nasional di tingkat makro, dana keseimbangan

fiscal, adminitrasi negara, institusi ekonomi negara, pembangunan dan

pemberdayaan tenaga kerja, penggunaan sumber daya alam, strategi dan

teknologi tinggi, konservasi dan standarisasi nasional. Kemudian,

menyangkut pengelolaan sumber daya alam, Bab 4, Pasal 10 ayat (1)

menegaskan, bahwa pemerintahan lokal mempunyai kewenangan untuk

mengelola sumber daya nasional yang berada didalam teritorialnya dan

bertanggungjawab penuh untuk menjaga lingkungan yang lestari

didasarkan atas peraturan dan perundangan.

Keterangan Pasal 9 ayat (1) menyatakan, bahwa provinsi mempunyai

kewenangan otonomi daerah, mencakup kewenangan sektor

pemerintahan untuk mengawasi antar pemerintahan lokal (kabupaten)

dan hubungan antar kotamadya. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000

mengenai program pembangunan tahun 2000/2004, menekankan

kebutuhan partisipasi masyarakat didalam pengambilan keputusan,

termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), memberikan prioritas

kepada hak-hak masyarakat lokal dan kebutuhan untuk memperkuat

kelembagaan lokal.2

LSM dapat didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang

secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum.

Keberadaan LSM disamakan dengan Organisasi Masyarakat (Ormas),

2 Obstacles and Possibilities : The Application on Forest Stewardship Council’s (FSC), Walhi, DFID,
GTZ, hlm. 251-252, Jakarta, 2003.
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yang berdirinya mengacu pada UU No. 08 tahun 1985 tentang organisasi

kemasyarakatan.

Pemerintah secara perlahan namun pasti telah mengambil inisiatif untuk

menata ulang Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) melalui hukum

perundangan dalam hal badan hukum, ruang lingkup, serta hak dan

kewajibannya.

Sebagai contoh UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, UU No.

16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan telah diubah melalui UU No. 28

Tahun 2004 dan juga telah di-Peraturan Pemerintah-kan PP No. 63

Tahun 2008 tentang pelaksanaan undang-undang tentang yayasan, serta

Permendagri No. 38 Tahun 2008 yang didasarkan pada UU No. 8 Tahun

1985 tentang penerimaan dan pemberian bantuan kepada kemasyarakatan

dari dan kepada pihak asing.

Adanya peraturan tersebut dimaksudkan agar terciptanya ketertiban bagi

OMS di tanah air. Namun demikian, yang perlu dipahami adalah apakah

penertiban yang dimaksud benar-benar dapat berlaku adil bagi semua

pihak, dan apakah pengaturan tersebut merupakan upaya penjaminan atau

malah menghambat dinamika OMS itu sendiri.3

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang

didirikan dengan memiliki tujuan untuk secara sukarela memberikan

pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh

keuntungan dari kegiatannya. Organisasi ini di dunia internasional

dikenal juga sebagai organisasi non-pemerintah (non-governmental

3 Ridaya Laodengkowe, Mengatur Masyarakat Sipil, PIRAMEDIA, Jakarta, 2010.
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organization/NGO). Organisasi tersebut bukan menjadi bagian

dari pemerintah birokrasi ataupun negara. Secara garis besar organisasi

non-pemerintah dapat di lihat dengan bercirikan, organisasi ini bukan

bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara (underbow), serta

dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh

keuntungan (provit). Semua program kegiatan dilakukan untuk

kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para

anggota seperti yang di lakukan koperasi maupun organisasi profesi

umumnya.

LSM dalam peranannya diharapkan mampu turut membangun demokrasi

yang utuh, matang, dan berwibawa, salah satunya adalah membangun

organisasi masyarakat sipil yang profesional dan konstruktif bagi

pemerintah dan masyarakat. Tapi tidak cukup itu saja, bagaimana

peranannya guna mewujudkan pemerintah yang demokratis, itu yang

sangat penting dalam laju kencang demokrasi. Banyak orang yang tidak

mengerti, siapa yang sebenarnya masyarakat sipil itu, apa peranannya

dalam negara yang menjunjung demokrasi, pertanyaan-pertanyaan

tersebut akan selalu mengemuka didalam kehidupan masyarakat

demokrasi seperti Indonesia.4

Organisasi masyarakat sipil melingkupi kehidupan sosial terorganisir

yang terbuka, sukarela, lahir secara mendiri, setidaknya berswadaya

secara parsial, otonom dari negara, dan terikat dari tatanan legal atau

seperangkat nilai yang disepakati bersama oleh anggotanya.

4 Larry Diamond, “Developing Democracy”, IRE Press, Yogyakarta, 2003.
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Pergertian secara umum keterlibatan warga negara yang bertindak secara

kolektif dalam ruang publik untuk mengeksperesikan kepentingan-

kepentingan, hasrat, pilihan, dan ide-ide mereka untuk bertukar

informasi, mencapai sasaran kolektif, mengajukan tuntutan pada negara,

memperbaiki struktur dan fungsi negara, dan untuk menuntut

akuntabiltas penjabat negara.

Masyakat sipil adalah sebuah fenomena penengah, berdiri antara ruang

privat dan negara. Dia bukan masyarakat parokial (jamaat gereja) atau

masyarakat ekonomi (usaha, mencari keuntungan, bisnis induvidual)

karena mereka tidak memfokuskan diri pada kehidupan sipil dan ruang

public, tapi mereka dapat membantu menciptakan norma-norma dan pola

keterlibatan kultural yang dapat meluas keruang publik.5

Masyakat sipil menyangkut beragam organisasi, formal dan informal,

meliputi Ekonomi (asosiasi-asosiasi adalah jaringan sosial yang

produktif), kultur (religius, etnis, komunal, yang membela hak-hak

kolektif, nilai-nilai, kepercayaan, keyakinan, dan simbol-simbol),

informasi dan pendidikan, kepentingan pembangunan, dan berorientasi

pada isu (gerakan yang berorentasi pada lingkungan, reformasi lahan, hak

hak perempuan dan permasalahan kewarganegaraan).6

Jelas tidak semua perkumpulan bisa dikatakan sebagai Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM), yang memiliki kesamaan dalam

memperkuat demokrasi. Artinya yang dikatakan masyarakat sipil tentu

5Ibid.
6Mansour Faqih, Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial : Pergolakan Ideologi LSM Indonesia,

INSISTPress, Jakarta, 2010.



7

mempunyai karateristik yang khas, ini yang membedakannya dengan

organisasi-organisasi kemasyarakatan atau-pun organisasi-organisasi

pemerintahan yang lain.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 tahun 2000 mengenai

program pembangunan, yang menekankan kebutuhan partisipasi

masyarakat didalam pengambilan keputusan, termasuk Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM), memberikan prioritas kepada hak-hak

masyarakat lokal dan kebutuhan untuk memperkuat kelembagaan lokal.

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 tahun 2000 dalam

hal  memperkuat kelembagaan lokal, ada banyak strategi yang bisa dan

biasa ditempuh oleh LSM, salah satu nya adalah melalui jalan advokasi.

Advokasi diartikan sebagai sebuah peroses perubahan dan tranformasi

sosial yang diarahkan untuk membuat hubungan-hubungan kekuasaan

dimasyarakat itu lebih demokratis, seraya menjamin orang-orang yang

dipinggirkan mendapat tempat dalam keputusan-keputusan publik dan

membuat hidup dan lingkungan mereka lebih sehat, aman, dan lebih

produktif. Dan pada saat tertentu advokasi juga dapat didefinisikan lebih

sebagai proses melobi yang berfokus untuk mempengaruhi para pembuat

kebijakan secara langsung.7

Strategi-strategi advokasi dapat beraneka ragam, mulai dari pendekatan-

pendekatan yang menekankan kerjasama dengan pihak penguasa hingga

pendekatan yang memusatkan perhatian pada pendidikan serta himbauan,

7 Valerie Miller dan Jane Covey, “Pedoman Advokasi Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi” terj.
Hermoyo. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
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dan akhirnya sampai pada pendekatan yang secara terbuka menentang

dan berlawanan dengan pemegang kekuasaan.

Banyak faktor dan konsep menyumbang efektivitas pekerjaan advokasi

yang dilakukan oleh LSM, diantaranya yang terpenting adalah mencakup

masalah legitimasi, kredibilitas, pertanggungjawaban, dan kekuasaan.8

Peran-peran negara dan pasar yang bergeser dengan cepat dalam

beberapa tahun terakhir ini telah mempertinggi keprihatinan LSM dan

sekelompok masyarakat dan pada waktu yang sama telah membuka

peluang untuk keikutsertaan mereka.

Globalisasi, liberalisasi ekonomi, penyesuaian struktural, dan kebijakan

privatisasi yang terkait telah memperkuat peran pasar dan cendrung

memperlemah bekerjanya negara dan kemampuannya untuk memberikan

layanan dasar. Komunitas masyarakat kelas bawah yang terpinggirkan

telah terpukul paling keras oleh kebijakan ini.

Melihat pada tingkat politis, kecendrungan kearah demokratisasi

disejumlah negara telah mengakibatkan perubahan dari politik partai

tunggal kesistem baru  multipartai. Dalam kasus lain, dimana para

ditaktor dan militer telah menggulingkan pemerintahan yang terpilih, itu

berarti kembali ke lembaga dan praktik yang lebih demokratis.

Ruang politik baru itu berarti bahwa LSM dan kelompok akar rumput

sering memiliki lebih banyak ruang untuk bekerja dan terlibat dalam

sistem itu. Kebutuhan dan kesempatan bagi advokasi muncul dari

masalah dan keadaan yang terjadi sekarang ini, kemudian pada gilirannya

8 Ibid.
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dipengaruhi oleh cara-cara dimana berbagai sektor masyarakat berfungsi.

Sebagai contoh, kalau tidak dikekang, berfungsinya negara dan pasar

bersama dengan tindakan kaum elite yang menguasainya dapat

memperhebat kesenjangan ekonomi dan politik.

Situasi seperti tulisan diatas, advokasi oleh LSM dapat memainkan peran

vital dalam mengekang sektor masyarakat ini dan memperlunak masalah

yang pasti mereka timbulkan, misalnya kecendrungan mereka untuk

menumpuk kekuasaan dan menyingkirkan kelompok-kelompok tertentu

dari pengambilan keputusan publik. Tetapi, terjun dalam advokasi

menuntut persyaratan baru terhadap LSM dan kelompok masyarakat

untuk memahami bagaimana kekuatan-kekuatan ini bekerja

dimasyarakat, dan bagaimana menerapkan pengetahuan itu ke kerja

advokasi yang mereka lakukan.

Keberadaan dan eksistensi organisasi LSM saat ini telah merata ada

diseluruh daerah-daerah diwilayah Indonesia, tidak terkecuali dengan

daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatra Selatan.

Salah satunya adalah LSM Jejak Indonesia, yang dari awal pendiriannya

memfokuskan diri terhadap kajian pelestarian lingkugan hidup

(concervation) sebagai program utama dalam aktivitas yang mereka

lakukan. Hal ini disadari karena konservasi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata,

melainkan juga telah menjadi tanggung jawab seluruh lapisan

masyarakat.



10

Wilayah Kabupaten OKU banyak menyimpan kandungan Sumber Daya

Alam (SDA) yang sangat kaya dan beraneka ragam, mulai dari potensi

minyak bumi dan gas (MIGAS), batu bara dan batu kapur, potensi hutan

dan perkebunannya, serta potensi pariwisata yang ada membuat daerah

ini sangat prosfektif dan dapat dikembangkan untuk meraih keberhasilan

pembangunan ekonomi. Karateristik potensi alam Kabupaten Ogan

Komering Ulu ini memberi peluang besar untuk tumbuh dan

berkembangnya usaha di berbagai sektor ekonomi, sekaligus

memberikan kontribusi besar bagi pembangunan daerah dan

pembangunan ekonomi regional, nasional maupun internasional.

Secara geologis wilayah Kabupaten OKU terbentuk dan tersusun dari

lapisan batu-batuan yang menjadikannya kaya akan sumber daya mineral

yang sangat potensial untuk dikembangkan, seperti Batubara, Batu

Kapur, Granit, Koral, Tanah Liat, Bentonit, Pasir Kuarsa Batu Mulia,

Minyak dan Gas bumi, dan kekayaan alam lainnya.

Menurut info dari database Kabupaten OKU tahun 2013, 55,87 % luas

wilayah daerah Kabuaten OKU merupakan alang-alang, semak, hutan

lebat, hutan belukar dan hutan sejenis. Sedangkan sisanya merupakan

pemukiman, areal industri, pertambangan, perairan darat, tanah terbuka,

jalan dan sungai.9

Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki potensi Unggulan di berbagai

sektor ekonomi, yaitu sektor Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan dan

Peternakan, Sektor Perkebunan, Sektor Kehutanan, Sektor Pertambangan

9 Sumber Database SKPD Pemerintah Kabupaten OKU (Balitbang Statistik Kabupaten OKU) Tahun
2013 dan OKU Dalam Angka, 2013.
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dan Energi, Sektor Perindustrian dan Sektor Pariwisata. Dengan adanya

potensi unggulan tersebut pihak pemerintah Kabupaten Ogan Komering

Ulu memberikan peluang dan keleluasaan kepada pihak investor untuk

mengembangkan dan menggali potensi yang ada.

Sumber daya alam merupakan komponen yang sangat penting dalam

pembangunan, karena sumber daya alam ini memberikan kebutuhan asasi

bagi kehidupan semua makhluk hidup. Seringkali dengan meningkatnya

kebutuhan akan proyek pembangunan keseimbangan alam dan ekosistem

yang ada bisa terganggu, dan dapat membahayakan keberlangsungan

hidup umat manusia itu sendiri, baik untuk kehidupan masa kini maupun

untuk kehidupan diwaktu yang akan datang. Jelas kiranya bahwa

masalah pengelolaan lingkungan hidup erat hubungannya dengan

masalah pembangunan, karenanya perlu dipahami benar akibat

sampingan yang mungkin menimbulkan permasalahan lingkungan dalam

proses tahapan-tahapan pembangunan yang dilakukan.

Demikian juga mengenai permasalahan pembangunan yang terjadi di

Kabupaten OKU, tidak jarang konsep pembangunan yang diterapkan

oleh pemerintah (pemangku kebijakan) dilaksanakan tanpa melihat

dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap kelestarian lingkungan,

dengan perhitungan bahwa keuntungan yang akan diperoleh akan jauh

lebih besar dari pada kerugian yang diderita akibat adanya pencemaran

lingkungan, dengan alasan bahwa pencemaran tadi masih dalam taraf

yang tidak membahayakan.
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Permasalahan diatas seringkali terjadi pada sektor pertambangan

batubara, batu kapur/semen, hutan dan perkebunan kelapa sawit yang

berada diwilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kebijaksanaan

demikian sebaiknya tidak dilaksanakan secara terus-menerus, tetapi perlu

ada peninjauan kembali setelah jangka waktu tertentu mengingat

keterbatasan kemampuan lingkungan untuk diekploitasi.

Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2009, Pasal 92 ayat (1)

menjelaskan, dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak

mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan

hidup. Selanjutnya ayat (2) menambahkan, hak mengajukan gugatan

terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya

tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

Ditegaskan kembali dalam ayat (3), organisasi lingkungan hidup dapat

mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan : pertama, berbentuk

badan hukum, kedua, menegaskan dalam anggaran dasarnya bahwa

organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi

lingkungan hidup, dan prasyarat yang ketiga, yaitu telah melaksanakan

kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat selama

waktu 2 (dua) tahun.

Pemerintah daerah dengan kekuasaan otonomi yang mereka miliki,

mempunyai kewenangan yang sah dan mutlak dalam memanfaatkan

sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung bagi

keberhasilan pembangunan yang tengah mereka laksanakan.
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Permasalahannya adalah, para pihak pemegang kebijakan sering

mengesampingkan dampak negatif yang disebabkan oleh pembangunan

terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Perusakan dan pencemaran

lingkungan hidup adalah dampak dari hasil pembangunan yang tidak

memiliki konsep keberlanjutan, dan juga eksploitasi sumber daya alam

secara besar-besaran yang dilakukan selalu mengesampingkan

kepentingan masyarakat serta keberlanjutan alam dan ekosistem.

Salah satu contoh permasalahan kerusakan lingkungan akibat dampak

dari proses pembangunan yang ada di Kabupaten OKU adalah kegiatan

industri dan eksploitasi alam yang dilakukan oleh salah satu perusahaan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdapat di Kabupaten OKU,

yaitu PT. Semen Baturaja, dimana kegiatan produksi dan tambang batu

kapur yang mereka lakukan lebih banyak memberi dampak negatif bagi

keberlangsungan lingkungan alam dan masyarakat.

Kegiatan pertambangan batu kapur yang mereka lakukan dengan

menggunakan bahan peledak membuat dampak kerusakan pada tingkat

kesuburan tanah dan retaknya bangunan rumah-rumah masyarakat yang

berada disekitar lokasi pertambangan, belum juga ditambahkan oleh

tingkat kebisingan suara akibat dampak dari peledakan tersebut.

Kualitas kesehatan udara juga diperparah dengan limbah sisa produksi

perusahaan berupa debu-debu semen yang selalu dibuang keudara

melalui cerobong-cerobong asap raksasa milik pihak perusahaan.

Akibatnya, warga masyarakat yang tinggal disekitar lokasi perusahaan

(ring-I) banyak yang terkena penyakit pernafasan, seperti, sakit TBC,
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paru-paru basah, dan sesak nafas, akibat menghirup debu semen yang

telah bersatu dengan udara.

Program-program Coorporate Social Responsibility (CSR) yang

dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Semen Baturaja selama ini dirasa

hanya sebagai ajang penebus dosa perusahaan semata, karena  salain

tidak dapat menyentuh masyarakat secara langsung dan menyeluruh, juga

tidak pernah bisa menanggulangi dampak negatif pada lingkungan dan

kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten OKU.

Berangkat dari data dan fakta yang terjadi didalam penjelasan diatas,

LSM “lingkungan” Jejak Indonesia sudah seharusnya melakukan upaya-

upaya penyelamatan bagi kelestarian lingkungan hidup dari kerusakan-

kerusakan yang diakibatkan karena kepentingan pemerintah dan pihak

perusahaan tidak berpihak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Amanat UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 92 yang mengatur tentang

pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup banyak

dipercaya kalangan LSM sebagai salah-satu cara pentingan untuk bisa

mengubah keadaan menjadi lebih baik, yaitu dengan jalan melakukan

advokasi lingkungan, yang dimaksudkan untuk menjamin distribusi dan

manfaat pengelolaan sumber daya alam secara adil dan melindungi

kelestarian alam melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjamin

kepentingan masyarakat luas dan melindungi kelestarian lingkungan

hidup secara khusus.
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B. Perumusan Masalah

Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang terjadi diatas,

mengenai proses pembangunan yang berimplikasi pada terjadinya

kerusakan lingkungan, yang termasuk juga didalamnya peranan

pemerintah daerah dan pihak perusahaan, dan peranan organisasi

lingkungan hidup LSM Jejak Indonesia dalam proses advokasi

lingkungan yang dilakukan, selanjutnya peneliti merumuskan

permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimana implementasi kegiatan advokasi yang dilakukan oleh

LSM Jejak Indonesia dalam menghasilkan perubahan kebijakan

atau program guna keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup

di Kabupaten OKU”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun  tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi kegiatan advokasi yang dilakukan oleh LSM

Jejak Indonesia berdasarkan arah atau tujuan kegiatan advokasi yang

mereka lakukan.

2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari kegiatan advokasi

yang dilakukan oleh LSM Jejak Indonesia.

3. Untuk melihat peluang politik kegiatan advokasi yang dilkukan LSM

Jejak Indonesia dalam menghasilkan perubahan kebijakan atau

program yang diinginkan.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menjadi

referensi atau masukan bagi perkembangan studi Ilmu Pemerintahan,

khususnya pada konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk

mengambil kebijakan dalam hal pengelolaan sumber daya alam

hayati, dengan perspektif mewujudkan pembangunan yang

berkelanjutan.


