
 

BAB IV 

UPAYA KONSERVASI LINGKUNGAN DAN PELESTARIAN ALAM KAWASAN 

SUNGAI CIKARANG 

4.1. Profil Kawasan Sungai Cikarang  

 Kabupaten Bekasi adalah salah satu  wilayah d Provinsi Jawa Barat dimana Ibu Kota 

Kabupatenya terletak di Kota Cikarang. Bekasi merupakan wilayah kabupaten yang 

diintegrasikan oleh dengan wilayah lain bersama jakarta yang difokuskan untuk pertumbuhan, 

atau yang biasa disebut dengan kawasan  Jabodetabek  (Jakarta -  Bogor – Depok – Tangerang 

– Bekasi ). Sebagian besar wilayah Kabupaten Bekasi sendiri adalah dataran rendah dengan 

bagian selatan yang berbukit-bukit. 

Tabel  1 

Data Jumlah Kependudukan Kabupaten Bekasi Tahun 2019 

 

(Diakses dari: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi)  

Laki-laki Laki-Laki (%) Perempuan Perempuan (%) Jumlah Jumlah (%)

2019 2019 2019 2019 2019 2019

Babelan 56233 4 54489 4 110722 4

Bojongmangu 115894 8 113498 8 229392 8

Cabangbungin 24868 2 24376 2 49244 2

Cibarusah 20673 1 20228 1 40901 1

Cibitung 86360 6 84674 6 171034 6

Cikarang Barat 207880 14 204579 14 412459 14

Cikarang Pusat 111974 8 109461 8 221435 8

Cikarang Selatan 100109 7 96709 7 196818 7

Cikarang Timur 113316 8 110259 8 223575 8

Cikarang Uatara 58987 4 57539 4 116526 4

Karangbahagia 52029 4 50447 4 102476 4

Kedungwaringin 35600 2 34375 2 69975 2

Muaragembong 51738 4 50570 4 102308 4

Pebayuran 26184 2 25524 2 51708 2

Serang Baru 45214 3 43851 3 89065 3

Sukakarya 28206 2 27604 2 55810 2

Sukatani 20868 1 19977 1 40845 1

Setu 69974 5 69109 5 139083 5

Sukawangi 76244 5 74714 5 150958 5

Tambelang 31796 2 31704 2 63500 2

Tambun Selatan 63495 4 62059 4 125554 4

Tambun Utara 45511 3 43887 3 89398 3

Tarumajaya 13712 1 13782 1 27494 1

Kab. Bekasi 1456865 100 1423415 100 2880280 100

Kecamatan Kab.Bekasi

Jumlah Penduduk Kecamatan Kabupaten bekasi (Persen)



 

 Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi 

hingga tahun 2019 berjumlah 2,880,280 jiwa dengan prosentase 1,456,865 laki laki dan 

1,423,415 perempuan  yang terbagi kedalam 23 kecamatan (tabel 3). Dapat disimpulkan bahwa 

Kecamatan Cikarang Barat merupakan kecamtan dengan tingkat kepadatan paling tinggi yakni 

dengan tingkat kepadatan sebanyak 617,038 jiwa, dan Kecamatan Tarumajaya dengan tingkat 

kepadatan paling kecil yakni tingkat kepadatan sebanyak 41.276 jiwa (Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Bekasi , 2012). Kepadatan penduduk yang terjadi di Kabupaten Bekasi ini 

disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi dan juga kedatangan penduduk (migrasi) dari 

tahun ke tahun mengingat Kabupaten Bekasi merupakan magnet untuk para pencari kerja 

dikarenakan sektor Industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja untuk dikaryakan. Hal 

tersebut kemudian didukung oleh data bahwa di tahun 2019 penduduk dengan pekerjaan 

karyawan/pegawai/buruh berjumlah hampir 1,060,304 jiwa, dengan laki laki sejumlah 754220 

jiwa, dan perumpuan sebanyak 306084 jiwa (tabel 4). 

Tabel  2 

Data  Pekerjaan Buruh/Karyawan/Pegawai Penduduk Kabupaten Bekasi Tahun 2019 

 

(Diakses dari: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi)  

 Terkait dengan pemanfaatan pengaturan wilayah dalam Kabupaten Bekasi, pembagian 

fokus pengembangan wilayah didasarkan pada Peraturan Daerah No 17, dalam peraturan 

tersebut dimuat ketetapan terkait beberapa wilayah akan difokuskan sesuai dengan arah 

pengembanganya. Wilayah wilayah tersebut meliputi:  

1. Wilayah Pengembangan (WP) I yang difungsikan untuk khusus untuk pengembangan 

industry, perdagangan dan jasa, komplek permukiman warga dan penyokong kegiatan 

industry lainnya: Bekasi bagian tengah, dengan pusat di perkotaan Tambun dan 

meliputi wilayah pelayanan Tambun Selatan, Cibitung, Cikarang Utara, Cikarang 

Barat, Cikarang Timur, dan Cikarang Selatan 

2019

Laki-laki 754220

Perempuan 306084

Jumlah 1060304

Buruh/Karyawan/ Pegawai
Jumlah Penduduk (L+P)



 

2. Wilayah Pengembangan (WP) II yang difungsikan untuk pusat pemerintahan 

kabupaten, kegiatan dan aktivitas  industri, pemukiman warga, pertanian dan pariwisata 

diantaranya ialah: Bekasi bagian selatan, dengan pusat di perkotaan Sukamahi dan 

meliputi wilayah pelayanan Cikarang Pusat, Setu, Serang Baru, Cibarusah, dan 

Bojongmangu; 

3. Wilayah Pengembangan (WP) III dikhususkan untuk wilayah kegiatan pertanian lahan 

basah, permukiman warga meliputi: Bekasi bagian timur, dengan pusat di perkotaan 

Sukamulya dan meliputi wilayah pelayanan Sukatani, Karang Bahagia, Pebayuran, 

Sukakarya, Kedungwaringin, Tambelang, Sukawangi, dan Cabangbungin; 

4. Wilayah Pengembangan (WP) IV dikhususkan untuk pengembangan wilayah, 

pengembangan transportasi laut dan udara, industry serta pertambangan, permukiman 

warga, wilayah pertanian lahan basah dan pelestarian kawasan hutan lindung meliputi 

Bekasi bagian utara, dengan pusat di perkotaan Pantai Makmur, dan meliputi wilayah 

pelayanan Tarumajaya, Muaragembong, Babelan, dan Tambun Utara.  

 Dalam perumusan terkait RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) sebagaiman yang 

dimuat dalam Perda no 17, juga perlu dipertimbangkan mengenai asas asas seperti berikut:  

1. Keterpaduan antarsektor dan antarwilayah; 

2. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam pemanfaatan ruang untuk 

mewujudkan penataan ruang yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan; 

3. Pelibatan peran unsur masyarakat dalam penataan ruang sebagai wujud keterbukaan, 

kebersamaan dan kemitraan; 

4. Kepastian hukum dan akuntabel dalam menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat.  

Tabel  3 

PDRB Kabupaten Bekasi Sektor Industri, Konstruksi dan Pertambangan Penggalian 

Tahun 2019  

    

 Salah satu indikator dari keberhasilan tata keola ruang dan wilayah Kabupaten Bekasi 

dapat dilihat dari sektor perindustrian yang mana masih menjadi sekotr paling dominan dalam 

sumbanganya terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Bekasi. 

Sektor Pertumbuhan %

Pertambangan dan penggalian -3,04

Industri Manufaktur 3,37

Konstruksi 6,79

PDRB Kabupaten Bekasi tahun 2019 

1.506,86

254.943,36

22,055,95



 

Berdasarkan tabel 5 dapat ditarik informasi bahwa sektor Industri menyumbang hampir  Rp. 

254,943,36 milyar PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Bekasi dengan 

progresi tumbuh sebanyak 3,37% berdasarkan dasar harga berlaku, memberikan andil tertinggi 

terhadap LPE (Laporan Perubahan Ekualitas) Kabupaten Bekasi sebesar 2,64 %.  

 Perlu diingat bahwa dalam Peraturan Daerah no 17 tentang RTRW (Rancangan Tata 

Ruang dan Wilayah) terdapat asas-asas utama yang menjadi panduan dalam pengelolaan tata 

ruang dan wilayah. Dalam asas-asas tersebut terdapat poin mengenai “Keserasian, Keselaran, 

dan keseimbangan dalam pemanfaatan ruang untuk mewujudkan penataan ruang yang 

berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan” . Maka dari itu perhatian mengenai aspek 

aspek yang bersinggungan dengan hal tersebut dengan lebih lanjut kemudian juga diatur untuk 

menciptakan kondisi keselarasan dan keserasian sebagaimana yang dimaksud dalam asas 

pengelolaan wilayah. Salah satunya dari faktor ekologis dan lingkungan yakni pengaturan 

terkait DAS (Daerah Aliran Sungai). Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah sebuah Kawasan 

dimana daratan menjadi sebuah kesatuan dengan aliran sungai beserta Kawasan anak anak 

sungai lainnya  yang secara alamiah  memiliki fungsi untuk menampung, menyimpan dan 

mengalirkan air yang berasal dari hujan menuju danau atau  laut. Pengelolaan terhadap DAS 

dirasa sangatlah penting, tata kelola yang baik dalam pengelolaan DAS pada hakekatnya sangat 

berdamapak pada kualitas dari kawasan DAS itu sendiri, karena seketika kualitas kawasan 

DAS tersebut mengalami degradasi atau penurunan hal tersebut diakibatkan oleh tata kelola 

yang buruk. Tata kelola DAS yang baik sangatlah diperlukan untuk menopang kehidupan 

manusia dan kehidupan secara menyeluruh. Tata kelola tersebut erat hubunganya dengan 

bagaimana pemanfaatan masyarakat sekitar terhadap lahan disekitarnya.  

 Terkhusus mengenai DAS (Daerah Aliran Sungai) Sungai Cikarang, pengelolaannya 

masuk kedalam DAS (Daerah Aliran Sungai) Kabupaten Bekasi. DAS Sungai Bekasi memiliki 

luasan sebesar 2.919,76 ha yang membentang dari daerah Jatiasih di Kota Bekasi (pertemuan 

Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas) hingga ke Babelan di Kabupaten Bekasi). Aktivitas 

antropogenik paling dominan di DAS Sungai Bekasi adalah kegiatan ekonomi berupa industri 

dan jasa seperti pemukiman, pusat perbelanjaan, dan lain lain.  Sungai Cikarang sendiri 

memiliki panjang sungai kurang lebih 18,5 kilometer dan memiliki lebar sekitar 7 sampi 10 

meter. Hulu dari Sungai Cikarang berada pada koordinat 0614’984” S – 10708’744” E dan 

hilir berada pada koordinat 0607’511” S – 10703’598” E (Gambar 1). Secara administrasi 



 

Sungai Cikarang melintasi 6 kecamatan dan 11 desa berikut wilayah yang dilewati oleh Sungai 

Cikarang (tabel 5)  

 

Gambar  1 

Peta Hulu dan Hilir Sungai di Provinsi Jawa Barat  

 

(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi)  

Tabel  4 

Desa serta Kecamatan yang dilewati Sungai Cikarang  

No Kecamatan Desa 

1 Cibitung  Wanajaya  

  Sukajaya  

  Kertamukti  

  Muktiwari  

  Wanasari 

2 Tambun Selatan  Sumberjaya 



 

3 Tambun Utara  Srijaya  

  Srimahi 

4 Sukawangi Sukamekar 

5 Babelan Muarabakti  

6 Cikarang Barat  Kalijaya 

  Sukadanau  

  

 Hubungan serta interaksi yang sehat antara kawasan lahan dan air sebagai sebuah 

kesatuan dalam pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) dipengaruhi oleh cara manusia 

dalam memanfaatkan keduanya. Tata kelola kawasan daratan memiliki dampak terhadap 

ekosistem air di sungai, sebagai contoh, vegetasi tanaman yang tumbuh diatas lahan akan 

menahan dan menyerap air yang mengaliri aliran permukaan. Salah satu ciri degradasi sumber 

daya lahan adalah erosi yang menghanyutkan tanah melalui aliran permukaan. Vegetasi dapat 

menjadi filter untuk menahan laju erosi. Terdapat perbedaan fundamental dalam pengelolaan 

kawasan darat dan air, kawasan air sangatlah sukar untuk dikelola karena sifatnya sendiri yang 

mengalirn serta tidak dapat ditarik status kepemilikanya. Berbeda dengan air, wilayah darat 

atau lahan bersifat tetap meskipun dalam pemanfaatan dan pengelolaanya terdapat keragaman. 

Pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan darat dapat mempengaruhi ketersediaan dan 

permintaan terhadap sumber daya air. Kawasan darat atau lahan difungsikan untuk kegiatan 

ekonomi, social dan budaya, dan memiliki nilai secara materil dan simbolis. Untuk masyarakat 

Indonesia sendiri lahan dan air secara kesinambungan memiliki artian sebagai warisan budaya. 

Maka dari perlu adanya perhatian lebih untuk menciptakan sebuah keserasian dalam 

pengelolaan kedua wilayah tersebut  

 

Proses evakuasi warga Kecamatan Cikarang Barat terdampak banjir Tahun 2019  

 

  

 

 

 

 

 

(Sumber: Komunitas Save Kali Cikarang)  

Gambar  2 



 

 Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan yakni di kawasan DAS Sungai Cikarang, 

tanda tanda terjadinya penurunan degradasi kualitas lingkungan yang dikarenakan tidak 

terciptanya kondisi keseraasian, keselarasan, dan keseimbangan  pengelolaan wilayah pun 

sudah terjadi. Salah satunya adalah kerap terjadinya bencana banjir.  Ketidakmampuan sungai 

dalam menampung debit air hujan yang tinggi kala musim penghujan membuat air meluap ke 

permukaan daratan menjadi penyebab terjadinya banjir di Kabupaten Bekasi. Bencana banjir 

sejatinya sudah menjadi bencana tahunan bagi masyarakat sekitar Kabupaten Bekasi, tepatnya 

terjadi disaat bulan bulan musim penghujan. Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) 

Kabupaten Bekasi, pada edisi banjir tahun 2019 lalu tepatnya pada bulan januari hingga maret, 

23 Kecamatan di Kabupaten Bekasi terdampak bencana banjir dengan ketinggian sampai satu 

meter dengan jumlah total masyarakat yang terdampak sehingga perlu diingungsikan sebanyak 

9.947 jiwa. Pada edisi banjir tersebut proses evakuasi sedikit dipersulit dengan medan 

perumahan warga yang terbilang sukar untuk dapat diakses (gambar 2)  

 

Penampakan Pencemaran  di Kawasan Sungai Cikarang  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(Diakses dari: Dokumentasi Komunitas Save Kali Cikarang)  

Indikator adanya penurunan serta degradasi kualitas lingkungan akibat tata kelola DAS 

yang kurang tepat (Daerah Aliran Sungai) juga  dapat dilihat dari munculnya pencemaran 

terhdap ekosistem baik itu darat maupun sungai itu sendiri (Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bekasi , 2016). Tercemarnya Sungai Cikarang, atau DAS sungai bekasi secara 

Gambar  3 



 

keseluruhan (gambar 3)  bukan sekedar isapan jempol belaka, pasalnya hal tersebut sudah 

terjadi dari tahun ke tahun. Salah satu fenomena terkait tercemarnya DAS sungai bekasi terjadi 

beberapa waktu yang lalu, dialnsir dari portal berita elektronik antara news, 6 sungai dalam 

kawasan DAS Kabupaten Bekasi tercemar limbah industri. Pencemaran tersebut ditandai 

dengan warna sungai yang gelap dan berbau. 6 sungai diantaranya adalah Sungai Cabang, 

Sungai Jambe, Sungai Cikarang, Sungai Cipamingkis, Sungai Citarum, Sungai Cilemahabang. 

Dikutip dari portal berita antara news, Dedi kurniawann sebagai aktivis lingkungan 

mengungkapkan bahwa aktivitas pencemaran sudah masif terjadi selama dua tahun 

kebelakang. Beliau juga menambahkan bahwa  pencemaran terjadi karena pelaku industri 

membuang limbahnya ke aliran sungai atau kali tanpa terlebih dahulu melalui proses 

pengolahan air limbah yang diatur perundang-undangan terkait (Kurniawan, 2021). Beberapa 

kawasan industri besar pasalnya juga termasuk kedalam DAS Sungai Bekasi, dan beberapa 

aliran anak sungai melewati kawasan industri tersebut, diantaranya adalah Sungai 

Cilemahabang dan Sungai Cikarang.  Kondisi dari kedua sungai tersebut saat ini bisa dikatakan 

memprihatinkan, fakta dilapangan pun menggambarkan hal yang demikian. Berdasarkan 

temuan masyarakat,  kedua sungai tersebut, secara fisik mengindikasikan kondisi tercemar 

limbah produksi pabrik dari kawasan industri  

 Dikutip dari laman portal berita elektronik Kompas, Jumhana Lutfi sebagai ketua dari 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi mengungkapkan bahwa kualitas air Sungai Bekasi 

diatas ambang mutu yang seharusnya, beliau juga menambahkan “Sungai bekasi memang 

sudah tercemar diatas ambang baku mutu, seperti kadar PH (derajat keasaman) dan DO (kadar 

oksigen terlarut) tidak sesuai standar kualitas air yang sebagaimana mestinya”  (Muslimah, 

2019). Hal tersebut kemudian diperkuat dengan kajian penelitian yang dilakukan oleh Pusat 

Studi Lingkungan Hidup Universitas Gajah Mada Jogjakarta. Dalam penelitian tersebut 

terdapat temuan kandungan zat logam Kadmium (Cd) pada anak Sungai Bekasi yakni Sungai 

Cikarang (Satria, 2019). Zat codium sendiri merupakan sebuah zat polutan anorganik yang 

bersifat toksik dan mengancam kesehatan masyarakat apabila dikonsumsi. Kesimpulan 

tersebut diambil dari hasil uji konsentrasi Kadmium (Cd) sample air dan tanah Sungai 

Cikarang. Kemudian penelitian tersebut dilanjutkan dengan menguji efek dari zat tersebut 

terhadap tanaman dan tumbuhan (Bayam, Kangkung dan Caisin), dan hasilnya adalah ketiga 

tumbuhan tersebut pada bagian akarnya mengandung zat Kadmium sebanyak 17,68%, secara 

lebih lanjut kandungan tersebut disebabkan oleh kemampuan tanaman dalam menyerap 

kandungan hara  yang berasal dari tanah tempat mereka ditanam., sehingga dapat disimpulakan 



 

kualitas tanah dipengaruhi oleh serapanya terhadap air disekitarnya (Satria, 2019). Hal tersebut 

kemudian sangat berbahaya pasalnya  sudah disinggung diawal bahwa air dari Sungai Bekasi 

dimanfaatkan sebagai pengairan untuk beberapa lahan persawahan dan perkebunan milik 

masyarakat.   

 Pencemaran yang terjadi di aliran sungai Bekasi bukanlah tanpa sebab, pasalnya 

terdapat 5 kawasan industi besar yang mendiami di kawsan aliran Sungai Bekasi, kelima 

kawasan industry tersebut ialah:  

1. PT. Cikarang Industrial Estate (Kawasan Jababeka):  

Kawasan Jababeka merupakan sebuah kawasan yang didesain tak hanya untuk kawasan 

industri saja namun diinisiasi atas ide sebagai sebuah kota mandiri yang mana 

didalamnya juga terdapat fasilitas perumahan. Kawasan Cikarang Industrial Estate atau 

biasa disebut dengan kawasan Jababeka didirikan dilahan seluas 5600 hektar, yang 

mampu menampung lebih dari 1650 perusahaan baik itu domestik maupun 

multinasional dari lebih 30 negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Prancis, Inggris, 

Belanda, Australia, Korea Selatan, dan Singapura.  

2. PT. Delta Mas (Greenland International Industrial Centre):  

Sama seperti dengan kawasan Jababeka, Kawasan Delta Mas juga merupakan sebuah 

kawasan yang didesain sebagai sebuah kota modern yang didalamnya juga terdapat 

fasiitas fasilitas public. Greenland International Industrial Centre (GIIC) merupakan 

kawasan tersendiri dalam kota Delta Mas yang difokuskan untuk aktifitas industri. GIIC 

berdiri diatas lahan seluas 1714 Ha yang mana terdiri dari perusahaan otomotif 

manufaktur seperti, PT Mitsubishi Motors, PT Suzuki Indomobil , PT Hitachi 

Automotives, dan masih banyak lagi.  

3. PT. Lippo Cikarang (Delta Silicon Industrial Park)   

Delta Silicon Industrial park berlokasi di koridor timur Jakarta tepatnya di Kabupaten 

Bekasi. Delta Silicon Park adalah kawasan khusus industri yang merupakan bagian dari 

kawsan terintegerasi Lippo Cikarang. Delta silicon sendiri secara lebih detail berisi 

kurang lebih 1200 tenant perusahaan, yang mampu menciptakan 80.000 peluang 

pekerjaan setiap tahunya.  

4. PT. East Jakarta Industrial Park (Kawasan EJIP)  

Kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park) sudah berdiri sejak tahun 1990, terhitung 

sudah hampir 25 tahun beroperasi. EJIP sendiri merupakan salah satu kawasan industri 

pertama yang beroperasi di Kabupaten Bekasi. Kawasan industri EJIP diisi oleh 



 

dominasi perusahaan-perusahaan asing yang beberpa diantaranya berasal dari Jepang, 

beberapa diantaranya adalah, PT Aisin Indonesia, PT Alviny Indonesia, PT Amstrong 

Indonesia dan masih banyak lagi.  

5. PT. Megapolis Manunggal Industri Development (Kawasan MM2100)  

Kawasan MM2100, dibangun dan dikelola oleh PT Megalopolis Manunggal Industrial 

Development, merupakan hasil kerjasama antara Marubeni Corporation  Jepang dan 

Argo Manunggal Group  Indonesia. MM2100 bersebelahan dengan tol Jakarta-

Cikampek yang menghubungkan tol JORR (Jakarta Outer Ring Road) KM24 di 

kawasan Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Dengan luas  805 hektar. Area MM2100 

ditempati oleh lebih dari 190 penyewa perusahaan, baik  manufaktur maupun non-

manufaktur. 

 Keberadaan 5 kawasan industri tersebut, disatu sisi sangatlah berdampak positif sebagai 

motor pembangunan ekonomi daerah dan juga sebagai mata pencaharian masyarakat, Namun 

disisi lain jika dilihat dari kacamata ekologis kondisi tersebut mengakibatkan terganggunya 

fungsi keserasian ekosistem lingkungan perkotaan, berupa meningkatnya suhu udara, yang 

dilanjutkan dengan terjadinya pencemaran udara  seperti meningkatnya kadar debu, belerang, 

ozon, karbonmonoksida, karbondioksida, dan nitrogenoksida, menurunnya debit dan volume  

air tanah, banjir, dan meningkatnya kandungan logam berat dalam air tanah. Hal ini turut 

mengakibatkan meningkatkan kebutuhan akan ruang yang kemudian dapat mendesak Kawasan 

ruang hijau yang berada di sekitarnya.  

 

Rata rata distribusi konsentrasi CO (Karbon Monoksida) dan Konsentrasi TSP (Debu) 

tahun 2020  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(diakses dari: Dinas Lingkungan Hidup dan Udara Kabupaten Bekasi)  

Gambar  4 



 

 

Keberadaan aktifitas industri yang berasal dari 5 kawasan industri besar yang berada di 

Kabupaten Bekasi ini juga berdampak pada kualitas udara setiap harinya. Pada uji kualitas 

udara yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Udara di tahun 2020 lalu, 

Kabupaten Bekasi disimpulkan memiliki kualitas udara yang buruk, berdasarkan uji sample 

kandungan Co (Karbon Monoksida) dan TSP (Debu) rata rata dalam satu tahun hasil yang 

didapatkan adalah, untuk kandungan Co sebanyak 4239 μg/Nm3 .jauh dengan standar yang 

telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yakni 10000 μg/Nm3 (Apriani, 2020). Uji 

sampel tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemetaan berdasarkan wilayah, dari ke 30 titik 

lokasi pemantauan kualitas udara, kemudian di klasifikasikan menjadi empat kelas, yakni  < 

1500 μg/Nm3 , 1500 – 2000 μg/Nm3 , 2000 – 3000 μg/Nm3 , dan > 3000 μg/Nm3 (Apriani, 

2020). Sedangkan pada hasil  uji kandungan TSP (Debu) udara Kabupaten Bekasi mengandung 

sebanyak 246 μg/Nm3, hal tersebut juga tidak sesuai dengan standar dari Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yakni 230 

μg/Nm3 (Apriani, 2020). Kemudian pemetaan wilayahnya, dari ke 30 titik lokasi pemantauan 

kualitas udara, diklasifikasikan menjadi empat kelas pula, yaitu < 80 μg/Nm3 , 80 – 140 

μg/Nm3 , 140 – 200 μg/Nm3 , dan > 200 μg/Nm3 Dari hasil kedua uji sample tersebut dapat 

disimpulkan bahwa, hampir 70% wilayah Kabupaten Bekasi berada pada level tertinggi dari 

masing masing (gambar 4)  (Apriani, 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Komunitas Save Kali Cikarang  

Pada dasarnya aspek lingkungan dan ekologis memiliki peranan penting dalam 

menunjang kualitas kehidupan manusia. Kekayaan sumberdaya alam sudah semestinya 

harus dimanfaatkan dan untuk tidak di over-eksploitasi, tetap harus mementingakn faktor 

faktor yang dapat berakibat pada generasi mendatang atau aspek keberlanjutan dari 

sumberdaya alam tersebut. Kemudian tidak dapat ditepikan fakta bahwa pembangunan 

yang tidak berorientasi pada efek dan akibat jangka panjang bahkan mengabaikan aspek 

aspek lingkungan serta ekologis sangat memungkinkan untuk  memberikan pengaruh yang 

cukup besar tergadap lingkungan. Maka dari itu perlu adanya sebuah perhatian kusus untuk 

mencegah atau meminimalisir hal tersebut, yakni dengan melakukan langkah langkah 

konservasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan (KSDAL). Konservasi sumber 

daya alam dan lingkungan (KSDAL) adalah tanggung jawab yang tidak dibebankan secara 

khusus kepada pemerintah saja melainkan harus menajdi bagian integral dari proses 

pembangunan yang melibatkan semua lapisan elemen masyarakat. 

 Komunitas Save Kali Cikarang adalah sebuah Non- Gorvermental Organization hasil 

buah pikir dari sekelompok warga di Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kota 

Cikarang, yang misi utamanya adalah upaya pelestarian lingkungan serta konservasi 

wilayah sungai dan DAS sungai Cikarang. Mereka melihat bahwa Kota Cikarang sendiri 

memiliki predikat sebagai sebuah kota industri terbesar di Asia Tenggara (detik finance , 

2017) lambat laun mengalami serangkaian pembangunan industrialisasi yang tentunya 

berdampak buruk bagi lingkungan. Organisasi non profit ini diinisiasi di pertengahan 

tahun 2019 lalu, sebagai respon dari masyarakt terhadap kondisi lingkungan mereka. 

Kecamatan Cikarang Barat sendiri, merupakan salah satu kecamatan dengan progres 

pembangunan paling massif, terkusus dari sektor pembangunan ekonomi, dimana terdapt 

beberaa kawasan industri besar berlokasi disana. Hal tersebut berbanding lurus pula 

dengan tingkat kepadatan penduduk yang bisa dikatakan sangat tinggi. Kondisi tersebut 

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya membuat terjadinya penurunan degradasi 

kualitas lingkungan. Salah satu hal yang menjadi fokus utama dari organisasi ini adalah 

ekosistem sungai yang berada di Kecamatan tersebut, yakni Sungai Cikarang yang mana 

berdasarkan fakta dilapangan kondisinya bisa dibilang memprihatinkan. Komunitas Save 

Kali Cikarang, jika dilihat dari struktur keorganisasian dan kelembagaan diketuai oleh Eko 

Djatmiko dengan wakil Dedi Kurniawan. Sebagai sebuah NGO Komunitas Save Kali 

Cikarang memiliki Visii dan Misi sebagai berikut:  



 

1. Visi: Terwujudnya lingkungan hidup dan Daerah Aliran Sungai yang asri dan 

bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan  

2. Misi:  

a) Menjaga keseimbangan alam dan industri sehingga dapat berjalan beriringan 

dan berkelanjutan  

b) Menjaga lingkungan hidup Daerah Aliran Sungai yang didalamnya termasuk 

tumbuhan, hewan, air, tanah, dan udara.  

c) Menjadikan DAS kali Cikarang layak untuk tempat wisata dan edukasi  

d) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemangku kepentingan DAS kali 

Cikarang dalam menjaga keseimbangan alam dan faktor ekonomi  

e) Meningkatkan ekonomi masyarakat sekitas DAS kali Cikarang  

f) Menumbuhkan rasa nasionalisme       

4.2.1.   Peran Komunitas Save Kali Cikarang Sebagai NGO (Non Govermental  

Organization)  

  Telah dipaparkan sebelumnya, NGO (Non Govermental Organizations) adalah 

sebuah organisasi non pemerintah yang mana merupakan indikasi dari terlibatnya 

masyarakat pada perpolitikan dalam kancah domestik maupun internasional. Peran 

NGO sebagai sebuah aktor dalam Hubungan international kemudian menjadi sebuah 

hal yang penting karena pergerakanya didorong oleh masyarakat dengan kepentingan 

bersama, NGO dalam melakukan kegiatan dan aktifitasnya memiliki berbagai variasi 

pelayanan dengan fungsi yang berakar pada sifat humanitarian (Kruse, 2015). Secara 

konseptual kemudian NGO dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk formal serta 

terorganisir dari masyarkat atau kelompok komunal tertentu yang bertujuan untuk 

mempromosikan tujuan serta kepentingan kolektif. Dalam perpolitikan domestik,  NGO 

memainkan peran yang menonjol yakni pada intinya adalah mengadvokasi, 

berkontribusi, dan memantau berbagai kebijakan sosial domestik di berbagai bidang 

masalah terkhusus seperti pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, bantuan kemanusiaan, 

dan lingkungan (Kruse, 2015). Kemudian peran dari NGO dapat diklasifikasikan atau 

dikategorikan berdasarkan hal hal tertentu salah satunya adalah berdasarkan orientasi 

kegiatanya yang berakar pada visi serta misi dari NGO tersebut.  

  Terdapat 6 hal penting dalam klasifikasi orientasi dari peran sebuah NGO yakni, 

Walfare activities, Development activities, Advocacy activities, Development 



 

Education activities, Networking and Research activities (Vakil, 2013) . Walfare 

activities mengacu pada aktivitas dan kegiatan dari NGO yang misinya adalah Charity 

untuk membantu sebuah kelompok masyarakat tertentu secara langsung dalam 

memenuhi kebutuhan  hidupnya. Development activities mengacu pada peran NGO 

dalam menganalisa dan observasi sebuah kelompok mnasyarakat yang nantinya 

ditujukan agar kelompok masyarakat tersebut dapat meningkatkan kapasitasnya dalam 

pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari. Sedangakan Advocacy activities merujuk 

pada intensi dari NGO untuk mempengaruhi perumusan kebijakan pemerintah dengan 

cara mengakomodir kepentingan masyarakat atau bahkan individu tertentu yang 

terdampak atas isu isu terkhusus, hal tersebut merupakan bantuan sosial dan politis dari 

keberadaan NGO. Development Education activities adalah peran yang dilakukan NGO 

yang aktivitasnya bertujuan untuk fokus dalam mengedukasi masyarakat terhadap isu 

isu tertentu. Dan yang terkahir Networking and Research activities merujuk pada NGO 

yang beroperasi pada level atau ranah nasional atau regional, yang mana fungsi dari 

mereka adalah untuk membangun jaringan informasi melalui penelitian penelitian 

tertentu yang kemudian digunakan oleh NGO dengan level atau ranah yang lebih kecil 

sebagai bahan kajian terhadap isu isu tertentu.  

  Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebuah NGO dapat dklasifikasikan 

berdasarkan orientasinya, dan perlu ditekankan bahwa sangat memungkinkan sebuah 

NGO memiliki lebih dari satu orientasi (Vakil, 2013). Seperti halnya dengan Komunitas 

Save Kali Cikarang sendiri, sejak awal berdirinya di pertengahan 2019 lalu kegiatan-

kegiatan yang telah dilakukan tidak dapat digolongkan kedalam satu pertalian orientasi 

saja, melainkan orientasi kegiatan dari Komunitas Save Kali Cikarang dapat berubah 

berdasarkan kegiatanya dalam upayanya untuk pelestarian serta konservasi Sungai 

Cikarang. Sebagai contoh pada orientasi Service Orientation yang memberikan tekanan 

pada  aktivitas pada penyediaan  layanan ataupun sarana tertentu terkait bidangnya serta 

edukasi yang mana program program tersebut diformulasikan dan dirancang sendiri 

oleh NGO tersebut dan nantinya diharapkan timbulnya partisipasi dari masyarakat 

untuk mengimplementasikan program program yang sudah dirancang tersebut. Bentuk 

dari orientasi tersebut  pada peran dari Komunitas Save Kali Cikarang dapat dilihat dari 

kegiatan kegiatan praktis yang mereka lakukan sebagai aktivitas harian dari relawanya 

seperti dibangunya posko terkhusus atau yang biasa mereka sebut dengan Sekolah 

Bambu yang mana ditujukan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat dari 



 

segala umur sekitar terkait tata kelola lingkuingan DAS (Daerah Aliran Sungai) dan 

pelestaraian sungai Cikarang. Secara khusus kemudian peran dari Komunitas Save kali 

cikarang dalam upaya pelestarian serta konservasi  DAS  sungai Cikarang diantaranya 

adalah  

1. Water Rescue dan Patroli Sungai: 

Gambar 5 

Dokumentasi Patroli Sungai Komunitas Save Kali Cikarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Diakses dari: Dokumentasi Komunitas Save Kali Cikarang)  

  Water Rescue atau patroli sungai adalah kegiatan rutin harian yang 

dilakukan oleh Komunitas Save Kali Cikarang beserta dengan relawanya. 

Kegiatan ini  merupakan program pertama sejak berdirinya Komunitas Save 

Kali Cikarang. Program ini berisi kegiatan patroli sungai untuk membersihkan 

sungai serta sepadanya atau bantaran sungai dari sampah maupun limbah yang 

mengotori dan mencemari. Tujuan dari kegiatan ini adalah menjaga kelestarian 

alam serta lingkungan Sungai di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini diinisiasi oleh 

penggiat sekaligus relawan dari Komunitas Save Kali Cikarang bukanlah tanpa 

alasan, pasalnya keadaan sungai Cikarang saat ini dapat dikatakan 

memprihatinkan dengan maraknya pencemaran baik dari sampah rumah tangga 

ataupun limbah Industri dan juga pembangunan illegal yang dilakukan oleh 

masyarakat maupun perusahan yang mendiami area sepadan sungai sehingga 

Gambar  5 



 

mengakibatkan terkikisnya lebaran sungai yang kemudian dapat mempengaruhi 

kemampuan sungai dalam menampung air ketika musim penghujan datang. Jika 

hal tersebut tetap berangsur dilakukan banjir yang sudah menjadi bencana 

tahunan di kawasan tersebut akan tetap terjadi.  

  Akar permasalahan  dari hal tersebut adalah terkait dengan tata kelola 

wilayah sungai serta DAS (Daerah Aliran Sungai). Pengelolaan wilayah sungai 

serta DAS diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 

Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, didalamnya diatur 

mengenai segenap tata kelola DAS yang ditekankan pada pasal 2 yakni yang 

dimaksud dengan tata kelola adalah Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, 

Evaluasi, dan Pembinaan serta Pengawasan. Kemudian di Pasal yang sama 

tepatnya pada ayat 4 tertulis bahwa tata kelola DAS diselenggarakan secara 

terkoordinasi dengan  melibatkan Instansi  terkait pada lintas wilayah 

administrasi serta peran serta masyarakat. Instansi terkait yang dimakasudkan 

dalam hal ini adalah kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian, 

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang berkepentingan dengan 

pengelolaan DAS (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 

2012).  

  Pada kegiatan patroli Sungai sejatinya, Komunitas Save Kali Cikarang 

tidak hanya melakukanya terbatas pada Sungai Cikarang saja melainkan pada 

satu kesatuan aliran sungai yang melewati DAS kabupaten Bekasi, sungai 

sungai tersebut diantaranya adalah: Sungai Bekasi, Sungai Cikarang, Sungai 

Ciherang, Sungai Jambe, Sungai Sadang, dan Sungai Cikedokan. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan salah satu rrelawan dari Komunitas Save Kali Cikarang 

yaitu bapak Surya Iskandar, kegiatan tersebut betujuan secara langsung ikut 

terjun dalam membersihkan sungai dari limbah dan juga patroli melihat keadaan 

sungai itu sendiri. Serta disisi lain juga sebagai upaya simbolis yang nantinya 

dapat digunakan dalam kampanye mereka terhadap upaya pelestarian alam dan 

konservasi lingkungan. Berikut merupakan foto dokumentasi dari kegiatan 

Water Rescue dan Patroli Sungai tersebut.  

2. Reforestasi dan Tanam Pohon Bambu  

  Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  dalam sebuah  kawasan 

perkotaan menjadi hal yang bersifat wajib pasalnya pada Instruksi Mendagri no. 

4 tahun 1988, telah ditulis bahwa Ruang terbuka hijau yang populasinya 



 

didominasi oleh penghijauan baik secara alamiah atau budidaya tanaman, dalam 

pemanfataan dan fungsinya adalah sebagai areal berlangsungnya fungsi 

ekologis dan penyangga kehidupan wilayah perkotaan. Berpedoman pada 

Peraturan Kementrian Pekerjaan Umum No 5 dalam dokumen Panduan 

Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan , 

tujuan dari adanya RTH dalam wilayah kota yakni (Pedoman Penyediaan dan 

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, 2008):   

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air  

2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara 

lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk 

kepentingan masyarakat  

3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana 

pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan 

bersih.  

  Kemudian dalam dokumen tersebut juga disebutkan bahwa  fungsi dari 

adanya RTH di wilayah kota diklasifikasikan menjadi 2 kategori yakni fungsi 

ekologis dan fungsi eksintrik. Funsgi ekologis meliputi: Memberi jaminan 

pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (Paru-Paru Kota); 

Pengatur iklim mikro agar sirkulasi udara dan air secara alami dapat 

berlangsung lancar; Sebagai peneduh; Produsen oksigen; Penyerap air hujan; 

Penyedia habitat satwa; Penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta: 

Penahan angin. Sedangkan untuk fungi eksintirik meliputi (Pedoman 

Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, 

2008):  

1. Fungsi Sosial Budaya:  

a) Menggambarkan eksprei budaya lokal  

b) Merupakan media komunikasi warga kota  

c) Tempat rekreasi  

d) Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam 

mempelajari alam  

2. Fungsi Ekonomi  

a) Sumber produk yang mempunyai nilai ekonomis, seperti 

tanaman bunga, buah dan sayur mayur  



 

b) Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, 

kehutanan, dan lain lain  

3. Fungsi Estetika:  

a) Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik 

dari sekala mikro maupun secara makro  

b) Menstimulasi kreativitas, dan produktivitas warga kota  

c) Pembentuk faktor keindahan arsitektural  

d) Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbagnun 

dan area tidak terbangun.  

  Pengukuran penyediaan porsi kawasan RTH dengan kawasan lain baik 

itu pemukiman atau kawasan ekonomi  dalam sebuah kota dapat dilihat dari dua 

indikator yakni berdasarkan luas wilayah dan juga perbandingan dengan jumlah 

penduduk. Berdasarakan luas wilayah perkotaan, ruang terbuka hijau terdiri dari 

RTH publik dan RTH privat, proporsi RTH dalam sebuah wilayah perkotaan 

mencakupi minimal sebesar 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau 

publik dan 10% ruang terbuka hijau privat, apabila RTH publik mapun RTH 

privat telah melebihi dari jumlah total yang ditentukan maka proporsi tersebut 

harus tetap dipertahankan keberadaanya. Proporsi 30% merupakan ukuran  

inimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan 

sistem hidrologi dan keseimbangan mikrokilmat maupun seistem ekologis lain 

yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan 

masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan estetika kota (Pedoman 

Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, 

2008). Sedangakan untuk penentuan RTH berdasarkan jumlah penduduk, 

dilakukan dengan mengalikan total jumlah penduduk dengan standar paduan 

luas RTH per kapita yakni:  

 

 

 

 

 



 

Tabel  5 

Perhitungan Luas Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Kapita 

No 
Unit 

Lingkungan 
Tipe RTH 

Luas 

Minimal/ 

Unit (m2) 

Luas 

Minimal/ 

Kapita 

(m2) 

Lokasi 

1 

250 Jiwa Taman RT 250 1,0 

Di tengah 

lingkungan 

RT 

2 
2500 Jiwa Taman RW 1.250 0,5 

Di pusat 

kegiatan RW 

3 

30.000 Jiwa 
Taman 

Kelurahan 
9000 0,3 

Dikelompokan 

dengan 

sekolah/pusat 

kelurahan 

4 

120.000 

Jiwa 

Taman 

Kecamatan 
24000 0,2 

Dikelompokan 

dengan 

sekolah/ pusat 

kecamatan 

5 480.000 

Jiwa 
Taman Kota 144.000 0,3 

Di pusat 

wilayah / kota 

 

 Hutan Kota Disesuaikan 4,0 

Di dalam / 

Kawasan 

Pinggiran 

(Sumber: Peraturan Kementrian Pekerjaan Umum no 5 tahun 2008 tentang 

Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan) 

  Pada Tabel 7 diatas dapat ditarik informasi bahwa lingkungan dengan 

penduduk kurang lebih sebanyak 250 jiwa diwajibkan memiliki ruang terbuka 

dengan tipe taman dengan luas minimal 250 m2 yang berlokasi ditengah 

lingkungan kawasan tersebut. Untuk wilayah dengan jumlah penduduk kurang 

lebih 2500 jiwa diwajibkan memiliki ruang terbuka juga dengan tipe taman 

dengan luas minimal 1,250 m2 yang berlokasi di tengah atau pusat kegiatan 

wilayah tersebut. Wilayah dengan jumlah penduduk kurang lebih 30,000 jiwa 



 

diwajibkan untuk memiliki taman sebagai ruang terbuka hijau dengan luas 

minimal 9,000 m2 yang ditempatkan berdasarkan pengelompokan dengan 

sekolahan atau pusat kawasan tersebut. Wilayah dengan jumlah penduduk 

kurang lebih sebanyak 120,000 jiwa diwajibkan paling tidak memiliki taman 

dengan luas minimal 24,000 m2 yang juga ditempatkan berdasarkan 

pengelompokan dengan sekolahan atau pusat kawasan tersebut. Kemudian 

untuk wilayah dengan jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 48,000 jiwa 

diwajibkan memiliki ruang terbuka hijau baik itu dalam bentuk taman kota 

maupun hutan kota yang berlokasi di dalam kawasan atau pinggiran kawasan 

kota tersebut.  

  Kabupaten Bekasi sendiri sebagai kawasan DAS Sungai Cikarang, 

dengan label sebagai Kota Industri terbesar di Asia Tenggara tentu saja 

membutuhkan RTH sebagai elemen penyeimbang kualitas lingkungan baik itu 

udara air maupun tanah. Ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Bekasi saat 

ini dapat dikatakan belum memenuhi standar yang telah diatur oleh Kementrian 

Lingkungan Hidup maupun Kementrian Pekerjaan Umum yakni sebesar 30% 

dari total wilayah, RTH Kabupaten Bekasi saaat ini total hanya seluas 16% saja 

(Chairunisa, 2019). Terdapat 7 kecamatan dalam wilayah perkotaan dan pusat 

perindustrian Kabupaten Bekasi yang wajib memiliki RTH diantaranya adalah 

Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cikarang Timur, Cikarang 

Barat, Cibitung, Tambun Selatan. Luas dari ketujuh Kecamatan tersebut adalah 

33.604 Ha yang mana berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, 

sebanyak 10.081 Ha diantaranya diproporsikan untuk penyediaan RTH. 

Sedangkan saat ini dari total 30% proporsi RTH, baru 16% atau  5,376 Ha yang 

sudah terpenuhi, yang mana artinya adalah masih ada sisa kurang lenih sekitar 

14% atau 4,705 Ha yang wajib untuk dipenuhi (Chairunisa, 2019). Dampak 

yang kemudian terjadi adalah beberapa fungsi strategeis dari keberadaan RTH 

dalam sebuah wilayah kota atau kabupaten pun belum bisa maksimal. Hal 

tersebut ditandai dengan fakta bahwa saat ini berdasarkan data yang diperolah 

IQ air kandungan konsesntrasi partikel polutan PM 2.5 atau partikel yang 

dihasilkan darin reaksi kimia dari sulfur dan nitrogen dioksida, saat ini sudah 

menyentuh angka 20.1 µg/m³ yang mana angka tersebut 4 kali diatas panduan 

dari WHO (World Health Organization). Tak hanya itu saja, fungsi krusial lain 



 

yang belum maksimal adalah, fungsi RTH sebagai penyerap air hujan. Perlu 

diketahui bahwa banjir merupakan salah satu bencana tahunan yang selalu 

menimpa Kabupaten Bekasi, yang mana pada edisi banjir tahun 2020 rata rata 

ketinggian banjir sampai 6 meter dengan kerugian materil mencapai 100 

milliyar rupiah (Lova, 2020). Tak hanya ketidak mampuan sungai untuk 

menampung debit air hujan, kurang terpenuhinya vegetasi tanaman sebagai daya 

serap air pun juga menjadi sebuah penyebab krusial (Pedoman Penyediaan dan 

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, 2008).  

 

Dokumentasi Kegiatan Reforestasi dan Tanam Pohon Bambu Komunitas 

Save Kali Cikarang  

 

 

 

 

 

 

 

(Diakses dari: Dokumentasi Komunitas Save Kali Cikarang)  

  Melihat kondisi tata ruang Kabupaten Bekasi dan akibat yang berpotensi 

menimpa hingga waktu jangka panjag kedepanya, Komunitas Save Kali 

Cikarang dalam salah satu agenda kegiatan rutinya, melakukan upaya 

reforestasi, dan penghijaun pada titik-titik tertentu di dalam kawasan DAS 

Sungai Cikarang (gambar 6). Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu 

penggiat serta relawasan dari Komunitas Save Kali Cikarang, yakni bapak Surya 

Iskandar, beliau mengutarakan bahwa kegiatan ini diinisiasi atas dasar 

keprihatinan mereka terhadap ruang hijau di Kabupaten  Bekasi yang mulai 

tergerus akan efek pembangunan yang semakin gencar, dan juga keprihatinan 

mereka terhadap efek jangka panjang yang berpotensi menimpa generasi 

mendatang, maka dari itu upaya reboisasi dan reforestasi perlu dilakukan 
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dengan melibatkan tak hanya pemerintah saja, namun elemen dan segmen 

masyarakat lain (Iskandar, 2022). Upaya penanaman pohon ini dilakukan pada 

titik titik tertentu di sepadan atau kawasan lain dalam DAS sungai cikarang, 

penanaman pohon di sepadan sungai dipilih karena fungsi jangka panjangnya 

untuk generasi mendatang yakni pohon pohon tersebut mampu menjadi elemen 

penyerap debit air hujan yang berpotensi menimnulkan bencana alam seperti 

banjir maupun longso,karena pada kenyataanya, beberapa titik di kawasan 

sepadan sungai Cikarang memang minim popohonan (Iskandar, 2022). Pada 

kegiatan tersebut tanaman yang dipilih oleh Komunitas Save Kali Cikarang 

adalah bambu karena tanaman bambu sendiri berdasarkan rekomendasi dari 

Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Kementrian Pertanian 

difungsikan sebagai tanaman konservasi.  Tanaman bambu memiliki 

keunggulan untuk memperbaiki seumber tangkapan air yang sangat baik, 

sehingga mampu meningkatkan Water Storage atau cadangan air bawah tanah 

secara nyata, kemudian pemilihan bambu sebagai rekomendasi tanaman 

konservasi diperkuat lagi dengan kemampuan bambu untuk memiliki 

pertumbuhan yang sangat cepat,  tidak membutuhkan perawatan khusus, dan 

dapat ditanam pada semua jenis tanah, dan sudah bisa menjadi tanaman yang 

dewasa pada jangka waktu 3-5 tahun. Disamping itu bambu juga dapat 

menghasilkan banyak oksigen sehingga cocok ditanam di area perkotaan 

maupun pemukiman  ( Kementrian Pertanian , 2011).   

3. Empowering Education and Awareness 

  Salah satu hal penting lainya dalam menjaga kelestarian dan upaya 

konservasi lingkungan dalam hal ini Kawasan DAS Sungai Cikarang adalah 

kampanye untuk mengedukasi dan membangkitkan kesadaran akan pemahaman 

menganai menjaga lingkungan Sungai Cikarang. Pemahaman dasar terkait  

upaya konservasi adalah sebuah proses sinergi kebutuhan manusia dan 

lingkungan, maka dari itu dibutuhkan alat atau cara untuk mencapainya. Pada 

dasarnya edukasi menjadi hal  yang sangat penting karena perannya sebagai alat 

konservasi itu sendiri (Howe, 2009) .  

  Upaya edukasi mengenai lingkungan sejatinnya pertama kali 

diungkapkan dalam World Conservation Union tahun 1970 yang mencakup 



 

pembahasan mengenai unsur perilaku; gagasan bahwa melalui pengetahuan, 

perubahan perilaku pribadi, dan secara sosial,  dan juga tujuan pendidikan 

lingkungan atau konservasi; memberikan kesempatan untuk memperoleh 

kesadaran atau kepekaan terhadap lingkungan, pengetahuan dan pengalaman 

tentang masalah lingkungan sekitar, untuk memperoleh seperangkat nilai dan 

sikap positif, untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk 

mengidentifikasi dan memecahkan masalah lingkungan dan, motivasi dan 

kemampuan untuk berpartisipasi (Howe, 2009).  Edukasi dan pendidikan 

konservasi pelestarian lingkungan  tidak terkhusus pada ruang lingkup 

pendidikan formal seperti sekolah dan instansi – instansi pendidikan lainnya, 

hal tersebut ditekankan oleh World Conservation Union  bahwa pendidikan, 

termasuk pendidikan formal, penyadaran dan pelatihan masyarakat terkait 

pelestarian lingkungan dan keseimbanganya harus diakui sebagai proses dimana 

manusia  mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan 

kapasitas masyarakat untuk mengatasi masalah lingkungan dan pembangunan. 

Baik pendidikan formal maupun non-formal sangat diperlukan untuk mengubah 

sikap masyarakat akan hal tersebut (Howe, 2009). Tidak digolongkanya edukasi 

dalam katefgori formal saja melainkan secara menyeluruh formal dan non 

formal, memberikan penekanan pentingnya pendidikan sebagai hal yang dasar 

dalam mencapai capaian pembangunan berkelanjutan.  Pemahaman dan 

wawasan terkait konservasi dan pelestarian lingkungan bertujuan untuk 

mencapai target yang bersifat jangka panjang, yang nantinya akan berdampak 

paling utama pada pembentukan perubahan sikap dan perilaku (Howe, 2009). 

Kemudian berangkat dari adanya pemahaman tersebut lantas tidak semata mata 

dapat alngsung mengubah perilaku dan sikap dari sebuah komunitas atau 

kelompok tertentu, perlu adanya tindakan langsung melalui edukasi sebagai alat 

dari upaya konservasi itu sendiri.  

  NGO (Non Govermental Organization) sebagai sebuah aktor dalam 

dalam ranah domestik maupun internasional secara keseluruhan memiliki peran 

sebagai sebgai agen ataupun aktor pembangunan baik dalam aspek sosial 

masyarakat yakni dengan memberdayakan dan mendukung masyarakat di 

tingkat akar rumput, yang mana untuk menciptakan pertumbuhan pada 

masyarakat terebut  dan sejaligus berkelanjutan, terdapat tiga jenis 



 

pemberdayaan utama dalam peran darui sebuah NGO diantaranya adalah 

Phisical Development, Economic Empowerment, dan Social Empowerment. 

Edukasi serta pembelajaran sebagai alat  konservasi dan pelstarian alam 

merupakan salah satu bentuk dari peran  Social Empowerment yang dilakukan 

NGO,  pemberdayaan dan dukungan yang diberikan oleh NGO dapat berupa 

dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu tertentu, cara cara 

yang ditempuh terkait hal tersebut bisa dilakukan dengan memberikan edukasi 

dan pembelajaran non  formil kepada masyarakat agar terwujudnya sikap dan 

perilaku yang baru (Rahmawati, 2018).  

  Komunitas Save Kali Cikarang dalam kegiatan dan agendanya 

menjalankan peran Social Empowerment ditempuh melalui beberapa hal salah 

satunya adalah dengan memberikan edukasi non formal terkait konservasi dan 

pelestarian lingkungan DAS Sungai Cikarang kepada anak anak kelompok umur 

teretentu (gambar 7). Berdassarkan hasil wawancara dengan salah satu penggiat 

dan relawan dari Komunitas Save Kali Cikarang yakni Bapak Surya Iskandar, 

beliau mengungkapkan bahwa pemberian bekal terkait wawsan lingkungan 

kepada anak anak merupakan salah satu strategi jangka panjang dalam 

pengelolaan dan pelestarian lingkungan itu sendiri,  kemudian nantinya yang 

diharapkan dari projek jangka tersebut adalah upaya pelestarian lingkungan 

sudah menjadi kebiasaan, melalui sikap dan perilaku masyarakat secara 

menyeluruh (Iskandar, 2022). Anak anak dengan kelompok umur yang lebih 

muda diberikan pembekalan terkait wawsan lingkungan dilandaskan alasan 

bahwa kelak dimasa yang akan mendatang anak anak ini akan bertanggung 

jawab pada keadaan alam dan lingkungan di sekitarnya  

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 7  

Sekolah Sungai Hutan Bambu Komunitas Save Kali Cikarang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Diakses dari: Dokumentasi Komunitas Save Kali Cikarang)  

  Dalam menjalankan kegiatanya ini Komunitas Save Kali Cikarang 

menjalin kerjasama dengan beberapa institusi pendidikan formal seperti 

sekolahan dalam lingkup kawasan Kota Cikarang, dengan menjadikan kegiatan 

yang dilakukan oleh Komunitas Save Kali Cikarang sebagai kegiatan diluar 

sekolah baik itu ektrakulikuler maupun agenda kegiatan rekreasi yang rutin 

dilakukan oleh sekolah tersebut. Misi utama dari kegiatan ini adalah untuk 

melakukan transformasi penyadaran dan kepedulian tentang arti penting dari 

lingkungan hidup dan daerah aliran sungai kepada seluruh pemangku 

kepentingan dalam konsep Ekoduwisata, yakni belajar alam secara senang 

sembari berwisata (Komunitas Save Kali Cikarang , 2020 ). Produk yang 

dihasilkan dari kegiatan ini adalah dibangunya Sekolah Sungai Komunitas Save 

Kali Cikarang, yang mana sebuah bentuk pengajaran sekolah non formal dengan 

konservasi dan pelestarian alam sebagai tema besarnya. Dalam Sekolah sungai 

tersebut, beberapa relawan dari Komunitas Save Kali Cikarang juga berperan 

sebagai tenaga pengajar yang mengampu setiap sesinya. Materi yang diberikan 

sebagai bahan ajar meliputi 4 bagian diantaranya adalah  Pelestarian lingkungan 

daratan; Pelestarian Hewan dan Tunbuhan; Pelestarian Perairan yang; dan 
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Pelestaraian Budaya.   Materi ajaran yang diberikan merupakan materi dasar 

pemahaman mengenai wawasan lingkungan, yang tenttunya bobot dari materi 

tersebut telah disesuaikan dengan kelompok umur dari anak anak yang 

mengikuti. Berikut merupakan dokumentasi dari kegiatan sekolah sungai 

Komunitas Save Kali Cikarang yang berlokasi di kawasan hutan bambu DAS 

Sungai Cikarang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3. Upaya serta Kolaborasi Antar Aktor dalam perwujudan Konsevasi Kawasan Sungai 

Cikarang  

 Munculnya NGO (Non Govermental Organization) sebagai sebuah aktor dalam 

merupakan bukti tersendiri bahwa negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam 

perpolitikan global maupun domestik. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Keohanne 

dan Nye dalam Neoliberal Institusionalism Theory keadaan dunia yang berada di era 

globalisasi mendorong munculnya aktor baru yang berpotensi melunturkan peran negara, dan 

hal tersebut terjadi karena kelompok masyarakt tertentu lebih merasa terwakilkan oleh aktor 

aktor baru tersebut dalam hal ini adalah NGO (Non Govermental Organization) itu sendiri. 

Keohanne dan Nye juga menambahkan 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. Maka dari itu NGO sekaligus 

juga dapat berperan sebagai aktor yang dapat mempengaruhi negara dalam perumusan 

pembuatan kebijakan tertentu. Dalam level atau aras domestik NGO dapat berperan sebagai 

actor yang dapat berkolaborasi dengan negara sebagai actor utama, melalui kerjasama yang 

dibangun dengan dialog dialog tertentu sehingga kemudian negara dapat dapat berperan dalam 

sebuah isu tertentu dari hal-hal yang bersifat regulative, sedangkan NGO dapat berperan dalam 

aras dan ranah yang lebih implementatif (Apostu, 2014) 

 Isu terkait lingkungan kususnya pada kawasan Sungai Cikarang dan upayanya dalam 

mencapai hal tersebut kemudian dapat dicapai diiringi dengan kolaborasi dan keterlibatan 

elemen elemen lain yang berkatian dengan isu tersebut, baik dari negara melalui instrumenya 

dan masyarkat yang kemudian diwakilkan oleh NGO aspirasinya. Akar permasalahan terhadap 

hal yang terjadi dalam upaya konservasi kawasan Sungai Cikarang adalah tidak terjadinya 

sinergi antara pihak pihak yang terlibat dalam pengupayaanya, Negara dalam hal ini 

pemerintah melalui instrumenya sebagai pihak yang memberikan regulasi fundamentalnya, 

pengelolaan limbah dari perusahaan manufaktur yang mendiami beberapa tempat di kawasan 

DAS (Daerah Aliran Sungai) Sungai Cikarang yang notabene berbahaya dan dapat 

mengganggu kualitas kehidupan, serta masyarakat yang mempunyai tanggung jawab untuk 

menjaga dan melindungi lingkunganya, yang mana pada faktanya limbah perumahan masih 

menjadi salah satu jenis limbah yang mencemari kawasan sungai cikarang.  

 

 



 

 4.3.1. Komunitas Save Kali Cikarang Sebagai Aktor Sosial Politik  

  Pada penerapanya NGO (Non Govermental Organization) dalam ranah 

perpolitikan dan isu sosial domestik dewasa ini memiliki peran yang menonjol, tak 

hanya pada hal yang bersifat praktis atau implementatif melainkan juga peranya sebagai 

aktor yang dapat menjadi represantator dari masyarkat tertentu ataupun isu tertentu. 

Peran representator tersebut meliputi kemampuanya untuk dapat menjadi pihak 

advokasi yang menerima aspirasi masyarakat, ataupun berperan langsung dengan motif 

kepedulian terhadap isu isu terkait (Kruse, 2015). Sebagaimana yang telah diungkapkan 

oleh Keohanne dan Nye dalam Neoliberal Institusionalism Theory NGO memiliki 

peran untuk memberikan pengarauh kepada Negara dalam penyusunan dan pembuatan 

kebijakan terkait isu yang dibawanya yang diejawantahkan melalui visi dan misinya. 

Peran tersebut inilah yang kemudian menjadikan NGO sebagai sebuah aktor, tak hanya 

aktor dalam hal praktis dan implementatif melainkan juga aktor social politis yang 

berkemungkinan besar dapat melunturkan peran dari Negara sebagai aktor utama, 

karena sifat dan pola dari NGO sendiri yang mana berangkat dari level yang “grass 

root” atau berangkat dari level masarakat.   

Sebagaimana yang diungkapkan oleh McCornick, terkait dengan strategi NGO 

terkhususnya NGO lingkungan dalam memberikan perananya sebagai sebuah aktor non 

negara, dengan cara memberikan pengaruhnya terhadap pemerintah atau negara sebagai 

aktor utama dalam proses pembangunan dalam negara, melalui terbentuknya kebijakan 

baru, penguatan perlindungan lingkungan dari segi hukum perundang-undangan 

ataupun hal lainnya. Hal tersebut kemudian relevan dengan apa yang dilakukan oleh 

Komunitas Save Kali Cikarang sebagai sebuah NGO dan hubungan mereka dengan 

aktor utama yaitu Negara atau dalam konteks ini ialah Pemerintah Kabupaten Bekasi 

dengan pelbagai instrument politiknya.  

  Dengan misi untuk konservasi kawasan DAS Sungai Cikarang, Komunitas Save 

Kali Cikarang dengan strategi - strategi yang selaras dengan apa yang diungkapkan oleh 

John MccCornick, sebagai dasar utama dari semua kegiatan yang dilakukanya sebagai 

sebuah NGO (Non Govermental Organization), landasan hukum sangatlah diperlukan 

sebagai modal dasar diakuinya keberadaan mereka sebagai sebuah aktor Komunitas 

Save Kali Cikarang berada dalam naungan yayasan yang bernama Bentang Alam 

Bekasi Urban, yang mana pada Akta Pendirianya dalam pasal 3 dimuat beberapa 



 

wewenang dan bidang kerja mereka. Detail mengenai bidang-bidang tersebut 

diantaranya meliputi  

1. Bidang Sosial:  

a) Menyelenggarakan kegiatan penunjang perlindungan hutan dan konservasi 

alam, seperti jasa PIL (Pemantauan Informasi Lingkungan), UKL (Usaha 

Kelola Lingkungan), dan UPL (Usaha Pemantauan Lingkungan) 

b) Menyelenggarakan kegiatan lembaga konservasi untuk kepentingan 

pengembangbiakan dana tau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan 

tetap mempertahankan kemurnian jenisnya dan digunakan sebagai tempat 

pendidikan, peragaan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan 

dan tujuan rekreasi  

c) Menyelenggarakan kegiatan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi 

tumbuhan dana tau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan 

asli, untuk menyelenggarakan usaha sarana dan prasarana pariwisata alam 

di zona pemanfaatan yang bertujuan meningkatkan pemanfaatan gejala 

keunikan dan keindahan alam untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi, 

penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan, menunjang 

budidaya, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon serta konservasi 

sumber daya alam 

d) Menyelenggarakan kegiatan pengerukan dan pemeliharan sungai, 

pelabuhan, rawa, danau, dan alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan 

sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengerukan untuk 

pembuatan jalur transportasi air.  

e) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemberdayaan 

sumber daya manusia, ekonomi, kemasyarakatan, menyediakan air bersih 

dan sanitasi limbah manusia dan lingkungan serta pelayanan informasi dan 

pengawasan pembangunan infrastruktur  

f) menyelenggarakan lembaga pendidikan baik formal dan non formal dengan 

mendirikan sekolah umum mulai dari tingkat kelompok bermain, 

pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi, serta 

menyelenggarakan dan mendirikan kursus kursus computer, Bahasa inggris 

dan kursus pelatihan lainnya, menyelenggarakan pendidikan dan latihan.  

g) menyediakan tenaga pendidikan belajar mengajar  



 

2. Bidang Kemanusiaan  

a) Menyediakan rumah sakit, balai klinik dan pelayanan kesehatan untuk 

masyarakat  

b) Memberi bantuan kepada korban bencana alam dan musibah lainnya  

c) Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan 

  Kemudian pada pasal 5 dalam akta pendiranya disebutkan bahwa terkait 

pendanaan yayasan Bentang Alam Bekasi Urban dapat berasal dari modal pribadi dan 

dalam bentuk sumbangan atau bantuan tidak mengikat, dana wakaf, dana hibah, dan 

pendanaan lain yang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Ditambahkan pula dalam pasal yang sama bahwa kekayaan atau pendanaan dalam 

yayasan Bentang Alam Bekasi Urban harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan 

tujuan dari setiap bidang kegiatan. Berdasarkan apa yang telah tertulis dalam akta 

pendirian Yayasan Bentang Alam Bekasi Urban sebagai landasan hukum dari 

Komunitas Save Kali CIkarang,  pada bagian bidang social dan bidang kemanusiaan 

tertulis bahwa Komunitas Save Kali cikarang mempunyai wewenang untuk melakukan 

segala kegiatan dengan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan konservasi. 

Keberadaan yayasan dan landasan hukum ini kemudian menjadi sangat penting karena 

dapat dikatakan menjadi modal ataupun pondasi dasar dalam upaya dan perannya 

sebagai sebuah aktor non negara. Terkhususnya pada bagian Bidang Sosial dimuat 

beberapa poin wewenang terkait sejauh mana Komunitas Save Kali Cikarang dapat 

berperan dalam isu terkait konservasi kawasan Sungai Cikarang.  

  Dalam menyebarluaskan apa yang mereka lakukan, dan sekaligus 

menginspirasi masyarakat terakit apa yang menjadi visi dan misinya, Komunitas Save 

kali Cikarang  juga melakukan kampanye terkait perlindungan dan pelestarian 

lingkungan khususnya mengenai konservasi kawasan Sungai Cikarang. Mengutip apa 

yang ditulis oleh Charles U Larson dalam bukunya yang berjudul Persuasion, 

Reception and Responsibility terdapat beberapa tipe dan karateristik kampanye 

berdasarkan tujuannya, dan tipe kampanye yang dilakukan oleh Komunitas Save Kali 

Cikarang berdasarkan apa yang ditulis oleh Charles U. Larson tersebut ialah Ideological 

or Cause – Oriented Campaigns yang mana Jenis kampanye ini berorientasi yang 

bertujuan bersifat khusus dan berdimensi perubahan sosial (social change campaign) 

yakni kampanye yang ditujukan untuk menangani masalah sosial yang ada 

dimasyarakat melalui perubahan sikap, perilaku serta pandangan publik terhadap 



 

masalah terkait. Selain itu kampanye ini memiliki cakupan yang luas baik dalam segi 

ekonomi, lingkungan, kesehatan dan lain-lain (Larson, 2011).  

Sejatinya  apa yang dilakukan oleh Komunitas Save Kali Cikarang dalam 

kampanye tentang pelestarian wilayah kawasan sungai Cikarang terhadap masyarakat 

sekitar ataupun khalayak luas berfokus kepada dua hal utama yakni, yang pertama 

berfokus pada transisi perilaku terhadap lingkungan yang dapat berupa mengajak untuk 

meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang merugikan lingkungan, mengembangkan 

perilaku ramah lingkungan atau menumbuhkan kesadaran akan suatu masalah 

lingkungan dan mengajak masyarakat untuk mengambil tindakan. Dan yang kedua 

adalah Organizing Protest, kampanye ini secara khusus berfokus pada protes dari 

masyarkat sekitar yang diwakilkan oleh Komunitas Save Kali Cikarang terhadap pihak 

pihak yang mempunyai tanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi di 

kawasan sungai cikarang. Hal tersebut merujuk pada fakta dilapangan bahwa acap kali 

masih sering terjadi kasus-kasus pencemaran di  bantaran maupun sepadan sungai 

cikarang yang dilakukan oleh beberapa perusahaan manufaktur yang mendiami 

kawasan DAS sungai Cikarang. Hal tersebut kemudian menjadi permasalahan yang 

kompleks karena bukan hanya perusahaan saja yang dibebankan pada dampak yang 

terjadi melainkan juga pemerintah kabupaten bekasi melalui instrumenya yakni, dinas 

lingkungan hidup dan instrument lainya sebagai aktor yang berperan melaksanakan 

fungsi kontrol baik itu dari aras praktis lapangan ataupun kontrol dari segi pengaturan 

dan pengelolaan kebijakan. Kampanye protes yang dilakukan oleh Komunitas Save 

Kali Cikarang dilakukan dengan cara membuat pamflet-pamflet dan juga video singkat 

yang berisi  fakta lapangan terkait kerusakan lingkungan  yang dikemas dalam narasi 

bernada kritik kepada pihak pihak yang bertanggung jawab atas rusaknya lingkungan 

DAS sungai cikarang, yang kemudian kampanye tersebut disebarluaskan melalui kanal 

sosial media Komunitas Save Kali Cikarang. Berikut merupakan beberapa pamflet 

kampanye lingkungan dari Komunitas Save Kali Cikarang:  

 

 

 

 



 

Gambar 8 

Pamflet kampanye lingkungan Komunitas Save Kali Cikarng terkait 

penyalahgunaan wilayah sepadan Sungai Cikarang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 

 Pamflet kampanye lingkungan Komunitas Save Kali Cikarng terkait minimnya 

ruang terbuka hijau  

  

 

 

 

 

 

 

(Diakses dari: Dokumentasi Komunitas Save Kali Cikarang)  

  Gambar 8  dan gambar 9 merupkan pamflet kampanye yang berisi narasi kritik 

yang dilakukan oleh komunitas terkait fakta yang terjadi di kawasan sekitar Sungai 

cikarang, yang mana hal tersebut sejatinya merupakan masalah dalam tata kelola 

RTRW (Rancangan Tata Ruang dan Wilayah) Kabupaten Bekasi yang belum 

maksimal, baik itu terkait tata kelola alokasi wilayah RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan 
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ruang lainya yang masih belum proporsional, ataupun kritik lainya terkait aktivitas 

perusahaan yang tidak mematuhi aturan pengelolaan limbah. Pamflet-pamflet tersebut 

kemudian mereka disebarluaskan melalui kanal sosial media yang mereka punyai 

seperti Instagram  dan Facebook (Save_Kali_Cikarang) dengan harapan untuk 

menyebarkan visi dan misinya, serta yang paling penting untuk menyampaikan pesan 

kritik yang dimuat dalam pamflet - pamflet tersebut.  

  Kemudian lanjutan dari apa yang dilakukan oleh Komunitas Save Kali Cikarang 

dalam penyebarluasan kampanye yang dibarengi juga dengan aktivitas lapangan yang 

mereka lakukan secara rutin ialah, teresorotnya mereka oleh media elektronik dan surat 

kabar yang notabene mempunyai exposure lebih luas kepada khalayak yang lebih luas 

pula. Hal tersebut kemudian selaras dengan apa yang diungkapkan oleh McCornick 

yakni Promoting Media Coverage of Enviromental Issues 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 dipercaya dapat menjangkau public dengan lebih luas. Beberapa dari 

liputan mengenai Komunitas Save Kali Cikarang diantaranya adalah:  

1. Pikiran Rakyat Bekasi:  

Artikel dalam laman berita ini berisi mengenai aksi yang dilakukan oleh 

Komunitas Save Kali Cikarang, sebagai salah satu komunitas penggiat 

lingkungan di Kabupaten Bekasi, dan juga berisi tanggapan mereka terkait 

permasalahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Bekasi (Cahyana, 2020) 

2. Lintas Parlemen:  

Pada artikel ini Komunitas Save Kali Cikarang diliput kritiknya terhadap Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi terkait tata kelola DAS (Daerah Aliran 

Sungai) sungai yang belum maksimal dimana limbah dari aktivitas perusahaan 

manufaktur yang acap kali masih mencemari lingkungan sungai (Harsono, 

2021) 

3. Jurnal Kawasan:  

Inti dari artikel ini adalah rangkuman dari asal mula Komunitas Save Kali 

Cikarang terbentuk dan juga visi serta misi yang dibawanya dalam 

perlinndungan dan konservasi kawasan Sungai Cikarang (Jurnal Kawasan, 

2021) 

 



 

4. Pojok Bekasi:  

Artikel ini berisi tentang kritik dan pendapat dari Komunitas Save Kali Cikarang 

terkait perusakan yang terjadi di kawasan Sungai Cikarang yang mana kritik 

tersebut ditujukan pada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Instrumenya serta 

perusahaan yang mendiami kawasan DAS sungai Cikarang (Pojok Bekasi , 

2021) 

5. Warta Terkini:  

Artikel ini berisi tentang rangkuman kegiatan susur sungai  yang dilakukan  oleh 

Komunitas Save Kali Cikarang pada tanggal 2 September 2020, yang mana pada 

kegiatan tersebut ditemukan temuan temuan terkait indikasi tercemarnya sungai 

(Warta Terkini , 2020) 

 Peran dari Media konvensional maupun media sosial, keduanya mempunyai 

peranan penting dalam upaya sebuah kampanye lingkungan atau dalam hal ini terkait 

konservasi kawasan Sungai Cikarang. Media sangat berperan dalam pembentukan 

presepsi masyarkat terkait isu yang dibawa oleh media tersebut. Salah satu kunci 

krusialnya peran dari media adalah, media berguna dalam peningkatan kesadaran  

(Awareness) terhadap sebuah isu (Jharotia, 2014). Berdasarkan pamflet pamflet dan 

juga penyebarluasan kegiatan yang dilakukanoleh kemunitas save kali cikarang oleh 

media massa memberikan kesempatan pada Komunitas Save Kali Cikarang untuk 

untuk dikenal oleh masyarakat yang lebih luas, dan juga tidak menutup kemungkinan 

pamflet pamflet terebut dapat menjangkau pemerintah maupun perusahaan-

perusahaan yang notabene menjadi target dari narasi narasi kritiknya.  

Kemudian respon dari pemeritnah ataupun negara terkait kampanye berupa 

narasi narasi kritik yang dilontarkan adalah fase strategi selanjutnya yang 

diungkapkan oleh McCornick yakni Working with Elected Officials, Bureaucrats, and 

Employees of Corporations, yang mana merupakan sebuah kondisi dimana NGO 

mempunyai dorongan untuk melobi pemerintah untuk memberikan perhatian yang 

lebih dalam pengelolaan sebuah isu. Lalu secara lanjut yang diharapkan dari strategi 

lobi tersebut ialah tercapainya sebuah kondisi terciptanya kolaborasi antar aktor yakni 

NGO dengan Pemerintah melalui pelbagai instrumenya. Secara detail terdapat 

beberapa tipe dan karateristik kolaborasi antra NGO dengan pemerintah diantaranya 

adalah Finnancial Collaboration: yakni bantuan yang diberikan dari pemerintah 

kepada Ngo berupa dukungan finansial dan hal yang bersifat materiil maupun 



 

pelatihan keterampilan tertentu; Organizational Collaboration: Pemerintah 

mengembangkan hubungan yang bersifat operasional dan fungsional dengan NGO 

untuk bekerja sama dalam aktivitas pembangunan; Pollicy Collaboration: Pernerintah 

bersama-sama dengan LSM menciptakan sebuah forum, dimana di dalarn forum 

tersebut dilaksanakan diskusi terbuka dan pembahasan mengenai kebijakan dan 

program pembangunan (Riker J. V., 1995).     

Mengacu kepada tiga jenis kolaborasi tersebut, pola kolaborasi yang terjadi 

dalam upaya konservasi kawasan Sungai Cikarang antar Pemerintah Kabupaten 

Bekasi dengan Komunitas Save Kali Cikarang tidak secara terkhusus terjalin dalam 

satu jenis kolaborasi saja, melainkan ketiga jenis kolaborasi tersbut telah terjadi 

diantara keduanya. Untuk jenis Finnancial Collaboration, mengacu pada 

pengertiannya, dalam setiap operasi kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Save 

Kali Cikarang acap kali Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Lingkungan 

hidup memberikan bantuan baik itu finansial ataupun materiil. Dukungan dan bantuan 

tersebut kemudian berguna untuk memfasilitasi setiap kegiatan operasi lingkungan 

yang dilakukan oleh Komunitas Save Kali Cikarang.  

Gambar 10 

Surat Undangan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Dinas Pariwisata 

Kabupaten Bekasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Diakses dari: Administrasi Komunitas Save Kali Cikarang) 

Gambar  10 



 

Salah satu dari bentuk dari kolaborasi ini diantaranya adalah pada gambar 10, 

pada forum Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan yang digelar oleh Dinas Pariwisata 

Kabupaten Bekasi pada bulan Maret 2021 lalu, Komunitas Save Kali Cikarang 

diminta dan dilibatkan sebagai pembicara untuk memberikan pengalamanya kepada 

audien terkait pengelolaan Kawasan Hutan Bambu Sungai Cikarang yang menjadi 

destinasi wisata edukatif bagi anak anak kelompok umur  

Gambar 11 

Surat Undangan BPBD Kabupaten Bekasi terkait Pelatihan Mitigasi 

Bencana Banjir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Diakses dari: Administrasi Komunitas Save Kali Cikarang) 

Lalu selanjutnya pada awal tahun 2022 yang lalu mengingat bahwa bencana 

banjir yang sudah menjadi bencana tahunan yang dialami Kabupaten Bekasi, dan juga 

sebagai bentuk dari langkah antisipatif, Pemerintah Bekasi memalui BNPB (Badan 

Penanggulangan Bencana) Kabupaten Bekasi mengirimkan surat undangan untuk  

menggelar dan membuat pelatihan mitigasi Bencana untuk Komunitas Save Kali 

Cikarang mengingat bahwa Komunitas Save Kali Cikarang juga terlibat dalam 

Gambar  11 



 

evakuasi bencana banjir edisi tahun 2020 lalu (gambar 11). Pada simulai dan 

pelatihan mitigasi bencana tersebut, diberikan tiga pengarahan utama yakni skenario 

kedatangan dan distribusi bantuan/logistik kepada korban banjir yang terisolir; 

skenario penyelamatan warga yang terjebak banjir; dan skenario pencarian korban 

tenggelam akibat bencana banjir. Diharapkan dengan adanya pelatihan mitigasi 

bencana tersebut upaya dalam penanggulangan benccana banjir pada ranah praktis 

lebih terogansir dan sekaligus lebih maksimal.  

Sedankan untuk Organizational Collaboration  dan Policy Collaboration, dua 

jenis kolaborasi ini sering terinisiasi antar Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan 

Komunitas Save Kali Cikarang. Dimana kunci dari kedua jenis kolaborasi itu ialah 

terjadinya dialog dan komunikasi antar pemerintah dengan NGO, yang mana hal 

tersebut juga dapat menjadi media dari NGO dalam memberikan pengaruhnya pada 

pemerintah yakni Pernerintah bersama-sama dengan NGO menciptakan sebuah 

forum, dimana di dalarn forum tersebut dilaksanakan diskusi terbuka dan pembahasan 

mengenai kebijakan dan program pembangunan, dalam hal ini adalah Komunitas Save 

Kali Cikarang dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang tujuan utamanya adalah 

agar menjaga dan memaksimalkan upaya dalam Pelestarian dan Konservasi alam 

Kawasan Sungai Cikarang.  

Salah satu hal yang tak lepas  dari upaya Komunitas Save Kali Cikarang dalam 

perlindungan lingkungan sungai Cikarang ialah fakta bahwa Komunitas Save Kali 

Cikarang juga berperan sebagai wadah aspirasi dari masyarkat terkait isu lingkungan 

atau dampak negative dari pengelolaan lingkungan sungai yang belum maksimal, 

seperti terjadinya bencana banjir, pencemran lingkungan sungai dan lain lian. 

Komunitas Save Kali Cikarang memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam 

penjaringan aspirasi melalui komponen kerja mereka yang menerima aduan  dari 

masyarakat sebagai bentuk aspirasinya, yang kemudian nantinya disalurkan kembali 

oleh Komunitas Save Kali Cikarang kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi 

terkhususnya pada instrument yang berkewangan dengan isu tersebut, proses 

penyaluran aspirasi inilah yang kemudian menjadi titik terjadinya dialog dalam 

Organizational Collaboration  dan Policy Collaboration.  

 

 



 

Gambar 12 

Surat Aduan dari Komunitas Save Kali Cikarang Kepada Dirjen Sumber 

Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwugn Cisadane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Diakses dari: Administrasi Komunitas Save Kali Cikarang)  

Sebagaimana yang dimuat dalam gambar 12, pada pertengahan juli 2021 lalu 

Komunitas Save Kali Cikarang menemukan indikasi adanya tindakan penyelewengan 

tidak semestinya terkait tata kelola wilayah sepadan sungai yang dilakukan oleh 

sebuah perusahaan yang bertempat di sekitar kawasan sungai cikarang, Perusahaan 

tersebut ditemukan membabat habis ribuan pohon yang tumbuh di area sepadan sungai 

untuk kepentingan aktifitas produksi dan industry perusahaan tersebut, yang tentunya, 

pohon tersebut mempunyai fungsi ekologis tertentu, baik itu untuk sebagai kawasan 

ruang terbuka hijau maupun untuk media penyerapan air. Melihat adanya temuan 

tersebut, Komunitas Save kali Cikarang melayangkan sebuah surat untuk dinas terkait 

untuk segera memberikan tindakan terhadap Perusahaan yang bertanggung jawab atas 

terjadinya kegiatan penyelewengan tersebut, dan segera melalui Direktorat Jendral 

Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane melayangkan surat 

teguran yang berisi mengenai pemberentian segara aktifitas pembangunan di sepadan 

sungai Cikarang dikarenakan tidak sesuai dengan Undang Undang Republik 

Indonesia Tahun 2017 tentang Sumber Daya Air, pasal 40 ayat 3 terkait izin 

pelaksanaan kegiatan konstruksi di wilayah sungai (gambar 13).  

Gambar  12 



 

Gambar 13  

Surat Teguran dari Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai 

Ciliwugn Cisadane Kepada Perusahaan Terkait  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Diakses dari: Bagian Administrasi Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar 

Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane)   

Berdasarkan kasus ini, terjadilah sebuah dialog dan komunikasi antara 

Komunitas Save Kali Cikarang dan Pemerintah Kabupaten Bekasi berkolaborasi 

terkait penyelewengan tata kelola kawasan sungai Cikarang yang dilakukan oleh 

pihak perusahaan, dan juga disisi lain Komunitas Save Kali Cikarang juga berperan 

sebagai sebuah aktor yang memberikan pengaruhnya kepada Pemerintah Kabupaten 

Bekasi terkait perlindungan serta upaya konservasi Kawasan Sungai Cikarang. 

Berikut merupakann surat yang dilayangkan dari Komunitas Save Kali Cikarang ke 

Pemerintah Kabupaten Bekasi melalaui instrumenya yakni Dirjen Sumber Daya Air 

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwugn Cisadane beserta surat teguran yang 

dikeluarkan untuk perusahan tersebut   

 

 

 

Gambar  13 
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