
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan   

Kemunculan Non Govermental Organization (NGO) dalam ranah politik global dalam 

perkembanganya menjadi sangat signifikan ketika berkahirnya perang dingin. Dan sejak 

itu NGO kemudian terus berkembah baik dari segi jumlah, ukuran maupun keragaman isu 

yang menjadi perhatianya. Kemunculan NGO (Non Govermental Organization) yang kini 

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. Seperti halnya apa yng terjadi dengan 

Komunitas Save Kali Cikarang dengan segala aktivitas kegiatan dan ranah isu yang mereka 

perjuangkan, yakni Pelestarian dan Konservasi Kawasan Sungai Cikarang. Permasalahan 

serta isu yang ada di Kabupaten Bekasi atau secara khusus pada DAS sungai Cikarang 

berdampakn sangat krusial pada keberlangsungan hidup masyarkatnya, diantaranya 

meliputi bencana banjir yang sudah menjadi bencana tahunan dan beberapa pencemaran 

yang tentu saja berdampak pada kualitas hidup masyarakatnya. Melihat kenyataan tersebut 

komunitas Save Kali Cikarang diinisasi dan tubuh dengan maskud untuk menjaga 

mengupayakan pelestaraian serta konservasi kawasan Sungai Cikarang. Peran upaya yang 

dilakukan beragam, yang diantaranya ialah  peran praktis dengan turun langsung menjaga 

lingkungan sungai melalui program kerja yang mereka inisiasi: Patroli Sungai; Reforestasi 

Tanaman Bambu; Menginisiasi Berdirinya Sekolah Lingkungan. Dan juga peran non 

praktis yang mana juga tak kalah penting, sebagai media utama yang mereka lakukan untuk 

memberikan pengaruh kepada pemerintah Kabupaten Bekasi terkait pengelolaan 

permasalahan lingkungan. Maka dari itu Peran peran yang dilakukan oleh Komunitas Save 

Kali Cikarang disatu sisi juga bertujuan untuk secara langusng menjaga dan melestarikan 

kawasan Sungai Cikarang kemudian juga secara utuh dilakukan dengan maksud untuk 

memberikan pengaruhnya kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memeberikan 

perhatian khusus untuk lebih taggap dan maksimal dalam permasalahan lingkugan beserta 

dampak ekologis yang dapat menimpa masyarakat.  

Kemudian apa yang dilakukan oleh Komunitas Save Kali Cikarang ini selaras dengan 

apa yang diutartakan oleh Robert O Keohane dan Joseph S Nye melalui Neoliberal 

Institusionalism Therory bahwa sejatinya, munculnya NGO sebagai sebuah aktor dalam 



 

perpolitikan domestic memiliki peranan yang sangat besar yaitu sebagai aktor yang dapat 

memberikan pengaruhnya terhadap negara atau pemerintah, karena NGO sendiri 

merupakan sebuah indicator dari keterlibatan masyarakat madani dalam formulasi 

pembuatan kebijakan politik yang menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. 

Berkaitan dengan Komunitas Save Kali Cikarang sebagai sebuah NGO, kontribusi terbesar 

dalam upaya pmberian pengaruh ntuk perumusan kebijakan dan tindakan tertentu terkait 

lingkungan di Kabupaten Bekasi, terjadi dari adanya kolaborasi yang dilakukan oleh kedua 

aktor tersebut baik itu Komunitas Save Kali Cikarang dan Pemerintah kabupaten Bekasi 

melalui instrument-instrumenya, yang diantaranya dikategorikan menjadi tiga tipe 

kolaborasi yakni Policy Collaboration, Finnancial Colaboration dan Organizational 

Collaboration, yang mana dari ketiga kolaborasi tersebut dapat dicapainya apa yang 

menjadi kepentingan dari Komunitas Save Kali Cikarang yakni upaya untuk Konservasi 

Kawasan DAS Sungai Cikarang  

5.2.  Saran  

Sebagai bentuk kontribusi penulis terhadap terhadap objek kajian penulisan skripsi dan latar 

belakang disiplin ilmu dari penulis yakni studi mengenai Hubungan Internasional, Komunitas Save 

Kali Cikarang sebagai sebuah NGO dengan perannya sebagai sebuah aktor non negara. 

Salah satu point utama dalam dalam peran NGO ialah kemampuanya untuk memberikan 

pengaruh terhadap negara dalam pembuatan kebijakan tertentu yang selaras dengan visi 

serta misi yang sedang diperjuangkan NGO tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, salah 

satu hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan untuk dilakukan oleh komunitas 

Save Kali Cikarang dalam memaksimalkan upaya untuk konservasi kawasan DAS sungai 

cikarang ialah berdasarkan strategi yang diungkapkan oleh John McCornick, terdapat 

beberapa strategi lain yang belum dilakukan oleh Save Kali Cikarang sebagai sebuah NGO 

seperti Litigation and Monitoring the Implementation of Enviromental Law yang mana 

memberikan penekanan pada NGO memiliki fungsi untuk memonitor dan memberikan 

control terhadap kebijakan yang bekaitan dengan Konservasi kawasan DAS sungai 

Cikarang. Selanjutnya strategi lain yang dapat dimaksimalkann kembali ialah Information 

Exchange yang mengacu pada kolaborasi dari sebuah NGO dengan NGO lain ataupun 

badan kelembagaan lain, dan tidak menutup kemungkinan dengan Lembaga ataupun 

Organisasi internasional yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas, yang diharapkan 

dari terjadinya kolaborasi tersebut ialah, terjadinya pertukaran arus informasi yang 



 

berguna untuk pemaksimalan perjuangan sebuah isu, yakni Komunitas Save Kali Cikarang 

dengan upayanya untuk Konservasi kawasan DAS Sungai Cikarang.  
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