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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan Dataran Tinggi Dieng adalah kawasan yang mempunyai

ketinggian berkisar ± 1500 m diatas permukaan air laut. Kawasan

Diengmerupakan kawasan yang memiliki keterkaitan biogeofisik, sosial,

ekonomi dan budaya, yang terletak di sebagian wilayah Kabupaten

Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Kendal, Batang dan Pekalongan,

Jawa Tengah. Kawasan Dieng yang termasuk wilayah Kabupaten Pekalongan

seluas 18,786.04 Ha, Kabupaten Temanggung 5000 Ha, Kabupaten Batang

5000 Ha, dan Kabupaten Kendal 1,541.34 Ha. Sedangkan sebagian besar

lainnya masuk ke dalam Kabupaten Banjarnegara dengan luas 11,795.34 Ha

dan Kabupaten Wonosobo dengan luas 11,647.98

Ha(http://www.scribd.com/doc/19101 2290/ dieng).

Kawasan Dataran Tinggi Dieng merupakan daerah ekologi penting

untuk daerah sekitarnya. Selain sebagai hulu DAS Serayu yang merupakan

daerah tangkapan air (DTA) waduk Sudirman, yang merupakan investasi

besar guna irigasi dan tenaga listrik, kawasan Dieng juga merupakan kawasan

dengan keanekeragaman hayati cukup tinggi. Selain itu, Kawasan Dieng

merupakan kawasan yang kaya akan budaya dan pariwisata. Di kawasan ini

terdapat peninggalan bersejarah berupa candi hindu. Selain itu terdapat pula

obyek wisata seperti kawah sikidang, kawah candradimuka, telaga warna,
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telaga menjer, dan lain sebagainya. Adanya obyek wisata tersebut,

menjadikan Kawasan Dieng sebagai tempat tujuan wisata bagi wisatawan

domestik maupun luar negeri di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten

Banjarnegara.

Namun, Kawasan Dieng saat ini mengalami kerusakan lingkungan yang

parah. Kawasan ini mengalami deforestasi yang cukup parah sejak petani

menebang pohon kawasan hutan lindung dan menggantinya dengan tanaman

kentang. Perubahan fungsi lahan dari hutan lindung menjadi lahan pertanian

tentunya menjadikan Kawasan ini mengalami permasalahan ekologi yang

mengkhawatirkan. Mengingat kawasan ini menjadi jantung ekologi untuk

daerah disekitarnya. Saat ini sekitar 7.758 hektare lebih lahan di Kawasan

Dieng sudah menjadi tanah kritis dengan tingkat erosi mencapai angka 10,7

mm/tahun atau rata-rata sebesar 161 ton/hektare/tahun. Penurunan kualitas

lahan semakin diperparah dengan bencana alam, seperti banjir dan tanah

longsor, yang telah menjadi masalah rutin yang harus ditanggung masyarakat

Kawasan Dieng (Wanamukti: 2014).

Upaya rehabilitasi sudah dilakukan tetapi belum menemukan  formula

terbaik untuk penyelesaian komprehensif dari sisi keseimbangan ekologis,

kepentingan ekonomi dan sosial budaya. Selama ini,  perspektif penanganan

masalah Dieng lebih menitikberatkan aspek fisik dan agak melupakan aspek

ekonomi, sosial dan budaya. Pada sisi kelembagaan, penanganan

permasalahan Dieng juga kurang sinergis karena pendekatannya cenderung



3

sektoral. Sehingga pemerintah tidak dapat menyelesaikan masalah ini secara

tepat.

Setelah beberapa aktifitas sporadis dalam upaya pemulihan kawasan,

sejak 2007 muncul inisiatif Program Pemulihan Dieng (PPD), yang mencoba

melakukan upaya komprehensif, dengan pendekatan lintas sektoral. Untuk

menjalankan PPD maka berdasarkan SK Bupati Wonosobo Nomor

180/25/2007, maka dibentuklah Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD) yang

merupakan suatu inovasi dalam perwujutan kerjasama lintas sektoral.

Meskipun TKPD merupakan sebuah kelembagaan dalam pemerintah, namun

TKPD juga melibatkan Non Government Organization (NGO).

Dengan adanya TKPD saat ini inisiatif untuk menyelesaikan persoalan

Dieng tidak lagi menjadi inisiatif pemerintah saja, namun telah menjadi

inisiatif banyak pihak. Pendekatan sektoral yang sering menjadi barier antar

sektor untuk bekerjasama telah coba diubah menjadi pendekatan dengan

upaya membangun jaringan, baik pada tataran internal Pemerintah maupun

pihak eksternal dengan kelompok-kelompok private dan organisasi

masyarakat sipil.Serta pendekatan yang hanya menekankan pada persoalan

fisik semata menjadi memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Pelibatan banyak pihak berpotensi mengakumulasi kontribusi upaya

penyelesaian persoalan Dieng yang dapat diorganisasi secara efektif

(Wanamukti: 2014).
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Pada perkembanganya, TKPD telah berhasil menumbuhkan kesadaran

bersama bahwa penyelesaian persoalan di Kawasan Dieng harus dilakukan

secara bersama-sama, tidak lagi didominasi pemerintah. Dalam hal ini, NGO

seperti LSM Javlec serta akademisi baik perorangan maupun institusi seperti

Institut Pertanian Bogor dan Universitas Gadjah Mada sudah mampu

dirangkul oleh TKPD dalam ikut serta memberikan ide serta menjadi

fasilitator dalam pelaksanaan PPD. Dari private sector seperti PT. Indonesia

Power, PT. PDAM Wonosobo dan PT. Geodipa Energi juga sudah banyak

mengucurkan dana dalam rangka mendukung PPD di Kawasan Dataran

Tinggi Dieng.

Program yang telah dilakukan TKPD juga selalu didasarkan pada

pelibatan masyarakat sebagai bagian penting program. Akan tetapi berbagai

keberhasilan TKPD dan upaya pemulihan Dieng tidak berbanding lurus

dengan peran pemerintah melalui Dinas-dinasnya. Masing-masing Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang seharusnya bekerjasama dalam

pelakanaan PPD, masih mengelola lingkungan hidup di Kawasan Dataran

Tinggi Dieng secara sendiri-sendiri/sektoral.Sehingga, dalam penanganan

Kawasan Dataran Tinggi Dieng antar SKPD mengalami benturan

kepentingan. Seperti yang terjadi antara Dinas Pertanian dan Dinas

Kehutanan dan Perkebuan. Dimana Dinas Pertanian menginginkan

bagaimana mendapatkan hasil pertanian yang melimpah dari Kawasan

Dataran Tinggi Dieng, sedangkan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan
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menginginkan bagaimana mengembalikan Kawasan Dataran Tinggi Dieng

menjadi kawasan lindung.

Permasalahan tersebut tentunya menjadikan kinerja TKPD dalam

pelaksanaan PPD di Kawasan Dataran Tinggi Dieng menjadi tidak maksimal.

TKPD tentunya harus mampu menyelesaikan permasalahan internal

organisasinya terlebih dahulu. Sehingga, TKPD dapat menangani

permasalahan Kawasan Dieng dengan lebih optimal. Maka berdasarkan

adanya permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang kinerja

TKPD dalam pelaksanaan PPD di Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Input ini

sangat penting dalam upaya mengoptimalkan kinerja TKPD. Oleh karena itu,

kajian dalam penelitian ini adalah segi masukan dan rekomendasi.

B. Identifikasi Masalah

1. Perubahan fungsi lahan dari hutan lindung menjadi lahan pertanian

menjadikan Kawasan Dieng mengalami permasalahan ekologi yang

mengkhawatirkan.

2. Sekitar 7.758 hektare lebih lahan di Kawasan Dieng sudah menjadi tanah

kritis dengan tingkat erosi mencapai angka 10,7 mm/tahun atau rata-rata

sebesar 161 ton/hektare/tahun.

3. Penurunan kualitas lahan semakin diperparah dengan bencana alam,

seperti banjir dan tanah longsor, yang telah menjadi masalah rutin yang

harus ditanggung masyarakat Kawasan Dieng.

4. Selama ini,  perspektif penanganan masalah Dieng lebih menitikberatkan

aspek fisik dan agak melupakan aspek ekonomi, sosial dan budaya.
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5. Pada sisi kelembagaan, penanganan permasalahan Dieng kurang sinergis

karena pendekatannya cenderung sektoral, sehingga pemerintah tidak

dapat menyelesaikan masalah ini secara tepat.

6. Keberhasilan TKPD dan upaya pemulihan Dieng tidak berbanding lurus

dengan peran pemerintah melalui Dinas-dinasnya.

7. Dalam penanganan Kawasan Dataran Tinggi Dieng antar SKPD

mengalami benturan kepentingan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, terdapat permasalahan pada

kinerja TKPD terkait pelaksanaan PPD di Kawasan Dataran Tinggi Dieng.

permasalahan tersebut, seperti masalah internal pada tubuh TKPD.

Namun menyadari adanya keterbatasan kemampuan dan waktu,

makatidak semua permasalahan akan diteliti, dan agar pembahasan tidak

meluas serta penelitian lebih mendalam. Untuk itu penelitian ini hanya

membatasi masalah pada masalah kinerja TKPD dalam pelaksanaan PPD di

Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Maka peneliti fokus pada kinerja TKPD

yang melibatkan partisipasi semua dinas di Kabupaten Wonosobo.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana kinerja TKPD

dalam pelaksanaan PPD di Kawasan Dataran Tinggi Dieng?
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E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui dan menjelaskan kinerja TKPD dalam pelaksanaan PPD di

Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Dari hal tersebut nantinya akan memberikan

saran yang konkrit dan menambah pengetahuan yang lebih luas kepada

berbagai pihak yang terkait dan tertarik pada fenomena tersebut, sehingga

mampu memberikan solusi yang nyata.

F. Manfaat Penelitian

Dengan terjawabnya permasalahan dalam penelitian ini, yang disertai

dengan tercapainya tujuan penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat

baik dalam tataran akademis maupun dalam tataran praktis. Sehingga

diharapkan penelitian ini nantinya bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

a. Dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dan kepustakaan untuk

penelitian selanjutnya, terutama di bidang kinerja kelembagan

perspektif kolaborasi antar lembaga dan secara khusus berkaitan

dibidang Ilmu Administrasi Negara.

b. Dapat digunakan untuk bahan perbandingan bagi penelitian lanjutan

dan menambah bahan kepustakaan. Dengan demikian akan mampu

menambah informasi yang membantu penelitian selanjutnya.
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2. Manfaat Praktis

a. Sebagai penunjang ilmu pengetahuan untuk masyarakat, khususnya

masyarakat yang bertempat tinggal di Kawasan Dataran Tinggi

Dieng, Kabupaten Wonosobo untuk lebih mengetahui kinerja TKPD.

b. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah,

khususnya pemerintah dalam hal meningkatkan kinerja kelembagaan

yang berhubungan dalam masalah kelembagaan dalam perspektif

kolaborasi antar lembaga dan dalam hal penyelenggaraan

pemerintahan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera,

adil dan makmur.


