
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1. Kerangka Konsep  

  Dalam penelitian ini menggunakan beberapa konsep guna mempermudah analisa serta 

memfokuskan bahasan penelitian, yakni:  

2.1.1. NGO (Non Govermental Organization)  

  Kemunculan Non Govermental Organization (NGO) sejak berkahirnya perang 

dingin mengalami perkembangan yang sangat pesat pada kancah perpolitikan global. 

Dan sejak berakhirnya perang dingin tersebut perkembangan NGO pun kemudian terus 

menjadi masif baik dari segi jumlah, ukuran maupun keragaman isu ataupun 

konsentrasi yang menjadi perhatianya. Kemunculan NGO (Non Govermental 

Organization) yang kni kemudian menjadi sebuah aktor penting dalam Hubungan 

Internasional merupakan sebuah indicator dari keterlibatan masyarakat madani dalam 

formulasi pembuatan kebijakan politik yang menjembatani antara masyarakat dengan 

pemerintah. NGO sebagai sebuah konsep sejatinya belum memiliki bentuk yang pasti  

karena masih banyak perdebatan dan perbedaan dalam pendefinisianya. Menurut Vakil 

NGO adalah sebuah organisasi swakelola, swasta, non profit yang diarahkan untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan bagi orang orang yang kurang beruntung (David, 

2010). Sedangkan menurut Tujil, NGO bisa didefinisikan sebagai sebuah organisasi 

independent, non partisian, non profit yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

hidup dari mereka yang di marginalkan (Spiro, 2021).  

  PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) mendefiinisikan NGO sebagai sebuah 

organisasi bersifat non profit dan voluntary serta teroganisisr dalam level local, nasional 

ataupun internasional. NGO bergerak didorong oleh masyarakat dengan kepentingan 

bersama,  NGO dalam melakukan kegiatan dan aktifitasnya memiliki berbagai variasi 

pelayanan dengan fungsi yang bersifat humanitarian. NGO kemudian secara lanjut 

berperan jembatan untuk membawa permasalahan dan persoalan ditengah masyarakat 

kepada pemerintah, yang mana hal tersebut secara tidak langsung menaikan partisipasi 

politik pada level masyarakat. Dalam menjalankan peranan ini sebuah NGO berkerja 

dengan cara menyediakan analisa, keahlian dan kegiatanya terkait bidang 

konsentrasinya.  



 

  Dilihat dari strukturnya NGO dapat diklasifikasikan menjadi besar atau 

kecilnya, formal maupun informal, bersifat birokratis ataupun non birokratis (fleksibel). 

Meskipun NGO bersifat non profit, mereka tetap membutuhkan pendaan yang nantinya 

berguna untuk menjalankan aktivitas dan kegiatanya. Pendanaan atau yang bisa disebut 

dengan istilah funding mereka peroleh dari pihak-pihak internal maupun eksternal NGO 

itu sendiri. Dalam beberapa khasus, dana funding eksternal  NGO didapatkan dari 

perusahaan perusahaan tertentu sebagai bukti dari kontribusi mereka terhadap 

kehidupan sosial (David, 2010) 

  Kemudian NGO dapat diklasifikasikan berdasarkan orientasinya yakni:  

1. Charitable Orientation: Orientasi ini melibatkan NGO sebagai pihak ketiga 

dalam hubungan Top Down Patrenalistic antara negara dalam hal ini pemeintah 

dengan masyarakat. NGO  melakukan kegiatanya langsung terhadap 

masyarakat yang membutuhkan yakni dengan diskusi yang nantinya dapat 

disimpulkan terkait apa yang mereka butuhkan seperti distribusi pangan, 

pakaian ataupun obat obatan, penyediaan suaka dan tempat tinggal, fasilitas 

edukasi dll. Biasanya NGO dengan orientasi ini sepak terjangnya dapat dilihat 

seketika terjadinya bencana alam di sebuah negara.  

2. Service Orientation: Orientasi ini meliputi NGO dengan aktivitas seperti 

penyediaan layanan kesehatan, ataupun edukasi yang mana program program 

terkait diformulasikan sendiri oleh NGO tersebut dan nantinya diharapkan 

timbulnya partisipasi dari masyarakat untuk mengimplementasikan program 

program yang sudah dirancang tersebut.  

3. Participatory Orientation: ditandai dengan proyek swadaya di mana masyarakat 

lokal terlibat terutama dalam pelaksanaan proyek dengan menyumbangkan 

sumberdaya yang mereka punya baik itu materil ataupun non materil seperti 

uang tunai, peralatan, tanah, tenaga kerja dll. Dalam praktek umumnya, projek 

dimulai dari perumusan terkait tujuan utama yang hendak dicapai, lalu 

dilanjutkan dengan merencanakan dan mengimplementasikanya. Salah satu ciri 

utama dari orientasi ini adalah tujuan mereka yang mengajak partisipasi 

msyarkat luas  

4.   Empowering Orientation: tujuan utama dari orientasi ini adalah membantu 

sekelompok masyarakat untuk mengerti dan menyadari factor sosial, politic, 

ataupun ekonomi yang berdampak ke kehidupan mereka. serta meningkatkan 



 

kesadaran mereka untuk memiliki control atau otoritaas terhadap kehidupanya 

masig masing. Dalam praktek langsungnya NGO dengan orientasi ini bergerak 

dalam ruang lingkup sebuah isu khusus seperti kesetaraan gender, marginalisasi 

sebuah golongan dan lain lain.  

NGO dalam aktivitas utamanya kemudian terbagi lagi menjadi dua yakni 

operasional dan advokasi. NGO operasional ialah NGO yang bekerja dengan 

menyediakan bantuan jasa mapun barang kritis bagi kelompok masyarakat yang 

membutuhkan (Tegeen, p. 464). Kemudian untuk NGO tipe  advokasi ialah NGO yang 

bekerja sebagai representator yakni mewakili masyarakat agar dapat menjagkau akses 

untuk kepentingan mereka. Dalam praktek advokasinya, NGO tipe ini menggunakan 

cara cara seperti usaha untuk melobi, berperan sebagai pakar ahli terkait isu tetentu, 

penasehat, melakukan penelitian komprehensif menganai isu, memonitor tindakan 

aktor lain, membentuk agenda agenda tertentu, ataupun melakukan boikot terhadap 

aktor lain yang dirasa memberikan kerugian sosial politik bagi representative mereka.  

Kemudian sebagai lanjutan terkait dengan peran NGO sebagai sebuah aktor non 

negara yang mempunyai peran untuk memberikan pengaruh terhadap Negara sebagai 

akotr utama, terdapat strategi-strategi tertentu yang dapat digunakan untuk 

mengupayakanya. Mengutip dari John McCormick dalam bukunya yakni “The role of 

environmental NGOs in international regimes”  strategi – strategi tersebut diantaranya 

adalah (Mccornick, 2010) 

1. Working with Elected Officials, Bureaucrats, and Employees of Corporations: 

Strategi ini merupakan sebuah kondisi dimana NGO mempunyai dorongan 

untuk melobi pemerintah. Melobi merupakan sebuah metode yang paling umum 

digunakan oleh NGO dalam menyalurkan ide dan gagasanya terkait sebuah isu 

lingkungan tertentu. Strategi dan metode ini harus dilakukan dengan penuh hati 

hati agar menjaga status dari NGO itu sendiri yang mana sebuah lembaga atau 

organisasi non-provit  

2. Raising and Spreading Fund: Pada dasarnya NGO terkususnya NGO dengan 

misi konservasi dalam menjalankan setiap kegiatanya memrlukan pendanaan 

yang nantinya akan disalurkan pada keperluan konservasi. dana yang diperoleh 

akan dialokasikan pada proyek yang bertujuan melindungi spesies hewan dan 

tumbuhan.  



 

3. Campaigning and Organizing Public Protests: Salah satu strategi yang umum 

digunakan oleh NGO adalah kampanye dan mengorganisir protes public. 

Strategi ini berfokus pada penyebarluasan ide dan gagasan mereka melalui 

instrumen publikasi mereka. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk 

berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat luas terhadap sebuah isu 

lingkungan yang sedang terjadi, sehingga berangkat dari kesadaran tersebut akan 

terbentuklah sebuah perubahan yang nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan 

baru di masyarakat. Kampanye yang dilakukan bertujuan untuk merubah tatanan 

perilaku masyarakat pada ranah pengetahuan dan kognitifnya. tahap akhir dari 

strategi ini adalah munculnya simpati, kepedulian dan keberpihakan masyarkat 

pada isu tertentu.  

4. Promoting Media Coverage of Enviromental Issues: Strategi ini merujuk pada 

tahap lanjutan dari strategi yang sebelumnya, dimana penggunaan media 

elektroniik maupun media konvensional sebagai alat untuk menyebarkan 

informasi terkait sebuah isu yang menjadi focus dari sebuah NGO. Penggunaan 

media sebagai alat publikasi dipercayai dapat menjangkau public dengan lebih 

luas. Hal tersebut ditempuh dengan cara beberapa salah satunya adalah relawan 

ataupun tenaga ahli menjadi narasumber wawancara terkait sebuah isu yang 

kemudian nantinya mampu menyampaikan pesan mereka kepada publik, 

memobilisasi sekutu potensial, memberikan legitimasi dan dukungan terhadap 

pekerjaan mereka, dan mempengaruhi para pembuat kebijakan.  

5. Litigation and Monitoring the Implementation of Enviromental Law: Terkait 

dengan strategi ini, NGO melakukan litigasi ataupun pengawasan atas 

implementasi kebijakan terkait isu yang dibawa sebagai visi dan misinya. NGO 

sebagai sebuah aktor non negara dapat melakukan pengawasan tehadap 

implementasi kebijakan terkait lingkungan yang dibuat oleh pemangku 

kebijakan terkait. Strategi ini juga memberikan kesempatan pada NGO untuk 

menuntut pihak dari sektor swasta atas ketidakpatuhan dan ketidakserasianya 

aktivitas yang mereka lakukan dengan kebijakan yang telah ditentukan 

sebelumnya.  

6. Generating Local Community Involvement in Enviromental Protection:  

Strartegi ini berfokus pada penguatan pondasi pemahaman pada level akar 

rumput (Grass Root) agar mendukung tujuan tujuan dari NGO tersebut. NGO 



 

dengan strategi seperti ini sering ditemui di kota-kota yang notabene kecil seperti 

pedesaan dan wilayah wilayah marjinal dalam sebuah negara.  

7. Underrtaking Research:  Melakukan penelitain terkait sebuah isu yang menjadi 

fokusnya merupakan salah satu cara dari NGO dalam menyajikan data dan fakta 

lapangan sebagai bahan publikasinya. Strategi ini ditujukan untuk melakukan 

peneliian ilmiah mengenai berbagai masalah lingkungan yang terjadi di wilayah 

tanggungjawabnya. Peneletian ini juga dapat dilakukan olehn civitas akademi 

ataupun instansi pendidikan yang sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan 

NGO tersebut.  

8. Informastion Exchange: NGO mempunyai peranan penting dalam pertukaran 

dan penyebaran informasi, yang ditujukan untuk memudahkan operasi kegiatan 

mereka. Pertukaran informasi tersebut dilakukan dengan diadakanya pelatihan 

dan program pendidaakn baik itu formal maupun non formal.  

 

2.1.2. Konservasi Kawasan DAS (Daerah Aliran Sungai)  

  Konservasi sumber daya alam dan lingkungan atau yang disingkat dengan 

KSDAL adalah upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam dengan 

memperhatikan manfaat yang dapat diperoleh serta tetap mempertahankan keberadaan 

setiap kompponen lingkungan untuk pemanfaatan masa depan (Kuntjoro). Upaya 

tersebut diharapkan dapat mencegah pengurasan sumber daya alam dengan cara 

pengambilan dan pengurasan yang tidak berlebihan, sehingga dalam jangka panjang 

sumber daya alam tetap lestari dan tersedia untuk kelangsungan hidup manusia di masa 

mendatang.  

  Lalu, secara umum konservasi mempunyai tiga tujuan utama yakni, yang 

pertama adalah mempelajari dampak kegiatan manusia terhadap keberadaan 

keberlanjutan hidup di bumi, lalu mengembangkan pendekatan praktis guna mencegah 

rusak dan hilangnya sumber daya alam dan lingkungan dan yang terakhir adalah, 

mempelajari seluruh aspek sumber daya alam dan lingkungan yang meliputi 

keanekaragaman hayati dan non hayati di bumi. Adapun manfaat dari konservasi 

lingkungan yakni; Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara 

manusia dan lingkungan hidup; Terwujudnya manusia sebagai insan yang memiliki 

sikap dan tindak melindungi lingkungan; Terjaminya kepentingan generasi masa kini 

dan masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidup; Tercapainya kelestarian fungsi 



 

lingkungan hidup; dan Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. 

Dapat disimpukan bahwa, secara keseluruhan Konservasi Sumber Daya Alam 

(KSDAL) adalah pengellaan sumber daya alam dan lingkungan yang pemanfaatanya 

dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persedianya dengan tetap 

memlihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamanya.   

  Perlu diketahui sebelumnya bahwa DAS (Daerah Aliran Sungai) secara 

pengertian mengacu kepada sebuah ekosistem kompleks yang melibatkan interaksi 

antara daratan dan perairan yaitu sungai itu sendiri. Menurut Maridi DAS merupakan 

suatu ekosistem, dimana adanya unsur organisme, lingkungan biofisik, dan unsur kimia 

yang berinteraksi secara dinamis, interaksi ini kemudian bertujuan untuk outflow dan 

inflow dari material dan energy. Lebih lanjut dijelaskan oleh Asdak, bahwa Das 

sejatinya merupakan merupakan suatu ekosistem wilayah daratan yang secara topologis 

dibatasi oleh punggung punggung gunung yang memiliki fungsi menampung dan 

menyimpan air hujan untuk kemudian disalurkan melalui sungai utama wilayah tersebut 

kemudian disebut dengan Daerah Tangkapan Air (DTA), lalu DTA sendiri merupakan 

sebuah kesatuan ekosistem daratan yang memiliki sumber daya alam (tanah, air, 

vegetasi) yang dapat dimanfaatkan manusia sebagai pengelolaa dan pemanfaat 

(Salampessy, 2021). Pengelolaan DAS kemudian secaran lanjut dibagi menjadi dua 

bagain yakni, sub DAS dan sub-sub DAS. Sub DAS mengacu pada bagian dari DAS 

yang menerima dan mengalirkan air hujan melalui anak sungai utama atau dikenal juga 

sebagai suatu wilayah kesatuan ekosistem yang terbentuk secara alamiah dimana air 

hujan meresap dan mengalir melalui cabang cabang aliran sungai yang membentuk 

bagian dari DAS tersebut. Sedangakan sub Das ialah sebuah wilayah kesatuan 

ekosistem yang terbentuk secara alamiah yang berfungsi mengalirkan air hujan melalui 

ranting ataupun cabang dari bagian Sub Das.  

  Kunci utama dari pengeloaan dan konservasi DAS secara utuh ialah, dalam 

proses perumusan dan implementasi serangkaian tindakan dan kebijakan terkait DAS 

itu sendiri ditujukan untuk tujuan pembangunan kea rah yang berkesinambungan dan 

pengupayaan kelestarian. Merujuk pada Boehmer, pengelolaan DAS merupakan proses 

penyusunan dan implementasi kegiatan yang melibatkan sumber daya alam ddan 

manusia di dalam DAS, dengan mempertimbangkan aspek – aspek Sosial, Politik, 

Ekonomi, Lingkungan dan Kelembagaan dari DAS tersebut (Salampessy, 2021). Dalam 

Modul Konservasi DAS dan Tata Ruang yang dikeluarkan oleh Kementrian Pekerjaan 



 

Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdapat 

4 aspek utama dalam uaya konservasi Kawasan DAS yakni (Kementrian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat , 2017) 

1. Aspek Fisik: yakni upaya pengelolaan tata ruang lahan di kondisi awal sebagai 

pondasi utama dalam menerapkan perlakuan yang tepat sehingga pengelolaan 

DAS akan memberikan manfaat yang maksimal dan kelestarian kawasan DAS 

akan tercapai.  

2. Aspek Manusia: yakni upaya meningkatkan pemahaman, kesadaran, sikap dan 

prilaku dari masyarakat sehingga memberikan pengaruh untuk mendukung 

usaha dalam pengelolaan sumber daya alam di DAS itu sendiri.  

3. Aspek Institusi dan Kelembagaan: upaya menggerakkan dan pemberlakuan 

aturan, norma, prosedur, dan kebijakan oleh berbagai pihak pemerintah dalam 

penyelenggaraan pengelolaan DAS  

4. Aspek Hukum: yakni upaya membuat, memberlakukan, dan 

mengiplementasikan pemberlakukan peraturan perundang undangan yang 

mengatur pengelolaan DAS.  

Dimuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2012 

bahwa sejatinya konervasi DAS adalah upaya manusia mengelola hubungan timbal 

balik antar Sumber Daya Alam, dan manusia dengan seluruh kegiatan dan aktivitasnya 

mengelola agar terwujudnya kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan 

sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Dalam upaya konservasi dan 

pengeloaan DAS terdapat ruang lingkup sebagai batas lingkupnya diantaranya ialah 

(Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , 2017):  

1. Pengelolaan ruang dimana dilakukan pengaturan terkait pemanfaatan lahan 

sebagai bentuk upaya konservasi tanah  

2. Pengelolaan sumber daya air dimana dilakukaan upaya konservasi, 

pengembangan, dan penggunaan pengendalian daya air  

3. Pengelolaan dan konservasi vegetasi tanaman yang difokuskan untuk 

perlindungan terhadap perlindungan air dan tanah  

4. Pembinaan kesadaran dan perilaku manusia sehingga yang diharapkan ialah 

masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya konservasi DAS  

 



 

2.2. Teori Neoliberal Institutionalism 

 Pasca Perang Dingin dunia mengalami transformasi besar, yakni mulai adanya agenda 

politik militer tradisional dan keamanan nasional didominasi oleh pencarian para aktor baru 

untuk tatanan global yang lebih stabil dan damai serta kondusif untuk pembangunan ekonomi 

mereka. Ada kesadaran dari negara negara maju kala itu bahwa kriteria untuk mencapai 

kekuatan nyata tidak lebih dari senjata canggih dan pendirian militer saja, melainkan 

membutuhkan fondasi yang aman melalui efesiensi eknomi dan kemajuan teknlogi. 

Perkembangan isu isu non tradisionil lain yang sejatainya memiliki dampak global juga 

menjadi indicator tersendiri dari transformasi perolitikan dunia.  

 Neoliberalim sendiri adalah satu pendekatan teoritik atau paradigma utama dalam 

Hubungan Internasional yang menitikberatkan pada konsep rasionalitas dan perikatan (Martin, 

2007:110). Salah satu tokoh penting dalam perkembangan teori ini adalah Robert O Keohane 

dan Joseph S Nye. Pada awalnya ide dan perkembangan teori Neoliberal Institusionalism 

sejatinya berakngkat prespektif Neoliberilsm sebagai akar pemikiranya yang kemudian 

ditunangkan kedalam sebuah buku yang mereka tulis yaitu After Hegemony, Cooperation and 

Discord, In the World Political Economy. Dalam buku tersebut Keohane dan Nye memberikan 

kritik terhadap paradigm Neorealis terkait cara pandangnya terhadap struktur sistem 

internasional dan bagaimana implikasinya terhadap Negara (Dugis, 2016). Pemikir 

neoliberalism pada kala itu menentang kaum Neorealist yang memprediksi bahwa perang 

dingin akan berakhir dengan tidak damai. Disituasi inilah kemudian prespektif neoliberalist 

hadir memberikan terkait prinsip prinsip  mengenai anarki dan struktur sistem internasional 

serta presepsi bagaimana perdamaian dapat dicapai (Dugis, 2016)  

 Neoliberal Intsitutionalism merupakan sebuah paradigma atau sudut pandang yang 

berakar pada Neoliberalism. Paradigma ini memberikan penekanan terhadap relevansi dan 

pengakuan terhadap aktor non negara seperti perusahaan multi-nasional, NGO dan lain lain 

dalam kancah perpolitikan global maupun nasional. Keohane dan Nye meyakini bahwa struktur 

dunia yang anarki merupakan kesempatan bagi negara negara untuk untuk memiliki tujuan 

yang kolektif, hal tersebut juga dimudahkan oleh kemunculan Globalisasi sebagai sebuah 

factor penting dimana kehadiranya membuat negara negara semakin mudah terhubung antar 

satu sama lain (Dugis, 2016). Terdapat tiga elemen penting dalam paradigma Neoliberal 

Institusionalim yakni: Penekanan pada peran serta power aktor non negara sebagai sebuah agen 

dalam isu isu tertentu baik itu domestic maupun internasional; transformasi perilaku setiap 



 

negara negara terhadap sistem perpolitikan yang anarki; dan pentingnya kerjasama dalam 

resolusi konflik pada politik internasional.  Keohane dan Nye mengungkapkan bahwa Complex 

Interdepedence merupakan point penting dalam menjelaskan sistem dunia politik yang anarki. 

Complex Interdependence yang dimaksud dalam hal ini bukanlah sifat ketergantungan antar 

aktor melainkan adanya timbal balik yang dihasilkan dari interaksi antar aktor baik itu negara 

maupun non negara dan power yang dilibatkan dalam hubunganya didistribusikan secara 

asimeteris. Aktor non negara sendiri melakukan peran serta power nya dalam mengevolusi dan 

mentransformasi pembuatan kebijakan oleh negara di isu isu tertentu (Dugis, 2016). Dalam 

teori ini Keohane dan Nye berpendapat bahwa negara maupun non negara merupakan aktor 

rasional yang masing masing diantara mereka saling menuntut keuntungan atau adanya 

hubungan timbal balik diantara mereka, salah satunya adalah terkait dengan arus informasi.    

 Neoliberal Institusionalis memiliki pandanganya sendiri terkait NGO. Keohane dan 

Nye berpendapat bahwa NGO adalah aktor kedua yang berperan dengan memberikan pengaruh 

terhadap negara dalam pembuatan kebijakan tertentu karna pada dasarnya negara selalu 

menjadi aktor paling penting dan utama (Kamat, 2004). Sama halnya dengan negara, NGO 

sendiri sebagai sebuah aktor juga memiliki kepentigan (interest) mereka sendri hal tersebut 

berkaitan dengan prinsip prinsip tertentu yang mereka bawa sebagai visi utamanya, yang pada 

prakteknya erat kaitanya dengan isu isu tertentu. Berkaitan dengan dengan peran NGO dalam 

isu ranah domestik, kemunculan NGO sebagai aktor dirasa sangatlah krusial karena, dianggap 

sebagai representasi dari kepentingan masyarakat tertentu, yang dalam hal ini merupakan juga 

sebuah tantangan serius bagi fungsi sebuah negara sebagai aktor utama yang seharusnya 

memiliki peran tersebut. Artinya, diantara berbagai aktor yang dapat mewakilkan kepentingan 

masyarkat NGO mempunyai peluang untuk mewakilkanya semaksimal mungkin (Kamat, 

2004). Dengan kata lain, NGO dapat menggantikan peran negara atau pemerintah sebagai 

sebuiah organisasi politik karena peran mereka tersendiri sudah mulai meluntur, akibat dari 

keberadaan NGO yang lebih dekat dalam mewakilkan kepentingan masyarakat yakni nantinya 

diharapkan kehadiran NGO tersebut dapat memobilisasi masyarakt untuk mendapatkan akses 

terhadap hak-hak mereka. NGO juga dapat berperan dengan saksi terkait kondisi serta situasi 

yang dialami masyarakat terkait kehidupan sosial dan ekominya.  

 Kesinambungan antara teori Neoliberal Intitusionalism dengan penelitian ini, terdapat 

pada keberadaan, kemunculan, serta peran Komunitas Save Kali Cikarang sebagai sebuah 

NGO yang tumbuh ditengah tengah masyarakat atas respon dari kondisi lingkungan yang 

dirasa sudah mulai rusak dan tercemar terkhususnya di kawasan sungai Cikarang oleh aktivitas 



 

produksi industrialisasi yang mereka rasa tidak bertanggung jawab. Teori ini berguna sebagai 

alat dalam menganalisa peran dari NGO (Non Govermental Organization)  dalam hal ini 

Komunitas Save Kali Cikarang dalam upayanya untuk melestarikan kawasan Sungai Cikarang 

yang terdampak oleh keberadaan proses industri. Teori ini juga berguna dalam menganalisa 

keberadaan Komunitas Save Kali Cikarang sebagai aktor yang berperan dalam perumusan 

kebijakan atau kesepakatan politik oleh pemerintah kota cikarang yang mana notabene 

merupakan aktor utama dalam upaya untuk pelestarian dan konservasi kawasan Sungai 

Cikarang.  

2.3. Penelitian Terdahulu  

 Dalam menyusun penelitian ini penulis dibantu oleh beberapa penelitian terdahulu agar 

menjadi acuan sekaligus menjadi pembeda dalam konteks pembahasanya.  

1. Penelitian pertama ditulis oleh Rizky Madya Wulan dan Muhammad Muktiali dari 

Jurnal Wilayah dan Lingkungan Universitas Diponegoro. Dengan judul: Peran Non 

governmental Organization (GIZ dan LSM Bina Swadaya) terhadap klaster susu sapi 

perah di kabupaten Boyolali. Tujuan Penelitian: tujuan penelitian ini adalah 

menganalisa peran yang dilakukan GIZ dan Bina Swadaya sebagai sebuah NGO terkait 

perannya di perkembangan klaster susu sapi perah di Kabupaten Boyolali. Metode 

Penelitian: pada penelitian ini Rizky Madya Wulan dan Muhammad Muktiadi 

menggunakan metode campuran  yakni dengan teknik penelitian berupa triangulasi 

konkuren. Pada teknik penilitan ini pendekatan kualitatif dan kuantitatif secara terpisah 

digunakan untuk saling menutupi kekurangan dari tiap metode penelitian. Pada teknik 

ini dua metode tersebut digabungkan seketika penelitian sudah menginjak level analisa 

dan pembahan yang nantinya dua data yang didapatkan juga dapat dijadikan 

perbandingan dan dikomparasikan. Kesimpulan: kesimpulan dari penelitian ini ialah 

Baik GIZ maupun Bina Swadaya memiliki peranannya masing masing dalam 

keterlibatanya terhadap klaster susu sapi perah di Kabupaten Boyolali. GIZ terlibat 

pada bantuan yang bersifat lebih teknis seperti technical assistent, sedangkan Bina 

Swadaya lebih berfokus pada pengembangan serta pemberdayaan pelaku usaha. 

Kemudian GIZ juga memiliki peran makro yakni mengawasi dan alat kontrol terkait 

kebijakan yang menyangkut dengan pengolaan kluster sapi perah. Sedangkan Bina 

Swadaya berperan dari segi mikronya yakni memberikan akses pemasaran, 

pengembangan  



 

2. Penelitian kedua ditulis oleh Suci Fitriah Tanjung, Universitas Islam Negeri 

Hidayatullah, dengan judul Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas 

Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Pengelolaan Air di Jakarta. Tujuan Penelitian: 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah Secara umum, untuk melihat serta 

menganalisa peran Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Perempuan sebagai 

sebuah NGO dalam mendorong perubahan kebijakan terkait dengan upaya Kebijakan 

Pengelolaan Air di Jakarta  melalui pembelaan/advokasi yang dilakukan. Metodologi 

Peneletian: dalam menulis penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara 

kualitatif yang sumber sumber datanya didapatkan dari hasil kajian beberapa literasi, 

wawancara dengan pihak pihak terkait, dan dokumen dokumen  resmi terkait advokasi 

kebijakan pengelolaan air di Jakarta, yang kemudian dianalisa dengan analisa deskriptif 

yang terus menerus dilakukan selama pengumpulan data. Kesimpulan: Kesimpulan 

yang dapat ditarik dari penelitian ini ialah bahwa Solidaritas Perempuan sebagai 

Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Perempuan memiliki peran advokatif 

dimana mampu melakukan pengorganisasian dan mobilisasi masyarakat, khususnya 

perempuan, untuk mencapai tujuanya yakni tata kelola kebijakan pengelolaan air di 

Jakarta agar lebih maksimal, serta berperan  dalam pengelolaan data informasi yang 

dapat berguna untuk mendukung proses advokasi non litigasi dan kampanye. 

3. Penelitian ketiga ditulis Santi Pradayini Savitri, I Made Anom Wiranata, S.IP, M.A dan 

Putu Tita Kawitri Resen, S.IP, M.A., Universitas Udayana. Dengan judul Upaya The 

Nature Conservancy Dalam Konservasi Terumbu Karang Dan Lingkungan Pesisir Di 

Kawasan Perairan Nusa Penida, Bali. Tujuan Penelitian: tujuan yang hendak dicapai 

oleh penulis dalam penelitian ini adalah menganalisa dan menjabarkan upaya yang 

dilakukan oleh The Nature Conservacy bersama pemerintah bali dalam upayana untuk 

pelestarian terumbu karang dan konservasi lingkungan kawasan pesisir perairan Nusa 

Penida Bali. Metodologi Penelitian: Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif yang mana data data dari penelitian ini didapatkan dari kajian 

kajian literasi terkait, serta wawancara dengan pelaku yang terlibat didalam penelitain 

ini. Kemudian dari data data tersebut dianalisa dengna secara deskriptif. Kesimpulan: 

dari penelitian tersebut adalah bahwa terjadinya konservasi di kawasan pesisir 

merupakan hasil dari upaya yang dilakukan secara kolektif baik itu dari The Nature 

Conservacy, pemerintah bali maupun aktor aktor lain. keterlibatan TNC sendiri adalah 

dengan menginisiasi sebuah program yang dianamakan Coral Triangle Centre, yang 

kemudian program tersebut diinisiasi dan didukung oleh pemerintah bali dan 



 

masyarakat local lauinya. Program CTC didessain sebagai program yang ditujukan 

untuk memastikan bahwa kekayaan sumber daya air laut Nusa Penida tetap terjaga 

keberlangunganya hingga generasi mendatang, yang diharapkan secara khusus dapat 

memberikan keuntungan bagi masyarakat local. Strategi yang dilakukan diantaranya 

adalah dengan menggelar kegiatan seperti pendekatan kepada masyarakat lokal, 

pendidikan publik dan peningkatan kesadaran yang bersifat formal maupun non formal  

serta menyediakan wadah yang bersifat advokatif guna menampun aduan dan aspirasi 

terkait terjaminnya pelestarian terumbu karang di Nusa Penida 

 Pada penelitian terhadulu baik yang dilakukan oleh Rizky Madya Wulan dan 

Muhammad Muktiali; Suci Fitriah Tanjung; maupun Santi Pradayini Savitri, I Made Anom 

Wiranata, dan Putu Tita Kawitri Resen, ketiga penelitian tersebut mencoba menganalisa peran 

dari NGO Terhadap isu masing masing. Jikalau dengan penelitian ini, yang menjadi poin 

signifikasi atau pembedanya adalah, penelitian ini mencoba menganalisa peran dari NGO (Non 

Govermental Organization) dalam hal ini Komunitas Save Kali Cikarang dalam upayanya 

untuk melestarikan kawasan Sungai Cikarang yang terdampak oleh keberadaan proses industri, 

berdasarkan kacamata Teori Neoliberal Institusionalism, yang mana teori tersebut 

menitikberatkan pada peran serta hubungan para aktor terkhususnya NGO terhadap 

penyelesaian sebuah isu. Pembeda lainya adalah adanya digunakanya konsep mengenai 

Konservasi DAS sebagai konsep yang dapat membantu analisa penulisan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. Kerangka Berpikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Kerangka ber 

 . Pada penelitian ini penulis hendak menggambarkan serta menjelaskan terlebih dahulu 

mengenai kondisi lingkungan kota cikarang terkhususnya kawasan Sungai Cikarang. Kondisi 

tersebut akan lebih dulu diidentifikasi dengan konsep mengenai konservasi kawasan DAS. 

Kemudian dilanjutkan dengan analisa peran dari Komunitas Save Kali Cikarang sebagai 

sebuah NGO dalam melakukan upaya pelestarian serta konservasi Kawasan sungai Cikarang. 

Peran yang dilakukan oleh Komunitas Save Kali Cikarang ini yang nantiya akan dianalisa 

menggunakan Teori Neoliberal Institusionalis, yang mana peran dari Komunitas Save Kali 

Cikarang dapat dikategorikan menjadi dua yakni peran langsung dalam pelestarian dan peran 

sebagai aktor yang membantu pemerintah untuk perumusan kebijakan atau keputusan terkait 

Konservasi dan Pelestarian lingkungan kawasan Sungai Cikarang.   
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