
HAMBATAN ADOPSI RISET UNTUK KEBIJAKAN: POTRET DINAMIKA POLITIK
KEBIJAKAN SEKTOR PARIWISATA BATU DAN PENATAAN KAWASAN MALIOBORO

YOGYAKARTA

Tim Peneliti Sajogyo Institute

Sebagaimana telah diatur di dalam UU No 12 tahun 2011 pasal 43, Permen LH N0 5 tahun 2012

tentang Amdal, pembuatan UU/peraturan mensyaratkan adanya riset dan memiliki naskah

akademik. Dengan prasyarat yang tercantum dalam UU tersebut, sesungguhnya nyaris tak ada

kebijakan yang secara formal tidak berlandaskan pada hasil sebuah riset. Dengan demikian,

pada dasarnya, adopsi hasil riset ke dalam kebijakan menjadi ketentuan utama yang harus

dilakukan sebelum pemerintah menetapkan sebuah kebijakan tertentu untuk kepentingan

masyarakat. Pelibatan para spesialis yang ahli di bidangnya menjadi prasyarat utama sebelum

para pengambil kebijakan menetapkan sebuah kebijakan. Dari pusat hingga daerah secara

umum telah memahami persis pentingnya ahli beserta temuan penelitiannya dijadikan rujukan

mendasar dalam memahami permasalahan sebelum sebuah kebijakan ditetapkan.

Pendahuluan

Policy Brief
H

am
ba

ta
n 

A
do

ps
i R

is
et

 U
nt

uk
 K

eb
ija

ka
n:

 P
ot

re
t 

D
in

am
ik

a 
Po

lit
ik

 K
eb

ija
ka

n 
Se

kt
or

 P
ar

iw
is

at
a 

Ba
tu

 d
an

 P
en

at
aa

n
Ka

w
as

an
 M

al
io

bo
ro

 Y
og

ya
ka

rt
a

1

Volume 1, No. 1, Mei 2018

1

Namun ironinya, tidak sedikit ditemukan pihak pemerintah maupun pelaku usaha melakukan

pelanggaran administratif tersebut dengan cara memakai hasil riset yang tidak kredibel

sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan. Dengan kata lain, bisa jadi sebuah kebijakan

telah memakai hasil riset, namun riset yang dilakukan mengalami cacat metodologis dan hanya

menguntungkan segelintir pihak yang berkepentingan. Dalam bahasa yang lebih akademik,

Prof. Hariadi Kartodiharjo, dalam pidato pengukuhan guru besarnya di IPB, menyebut gejala

tersebut sebagai “Legal tapi tidak legitimate”. Sehingga berbagai produk kebijakan yang

dikeluarkan banyak berdampak merugikan, tak hanya pada masyarakat dan negara, tapi juga

merusak lingkungan yang memicu terjadinya bencana antropogenik dan konflik sosial. Pada 28

Maret 2017, Swiss Re Institute, merilis laporan yang mengatakan bahwa total kerugian ekonomi

yang diderita dunia mencapai US$ 175 miliar pada tahun 2016 yang disebabkan oleh bencana

alam naik 86% dari US$ 94 miliar pada tahun 2015. Dari 327 bencana yang terjadi pada tahun

2016, sekitar 136 bencana disebabkan ulah manusia, yang di antaranya didorong oleh absennya

pertimbangan kelestarian lingkungan dan kehidupan berkelanjutan dalam tiap pembangunan

(hijauku.com). 



Memahami dinamika politik dan ekonomi menjadi penting untuk melihat selubung perselingkuhan

atau kecurangan pihak-pihak tertentu, yang biasanya melibatkan elit oligarki dan para pelaku

usaha dalam memanipulasi perundangan. Tepat pada titik inilah sesungguhnya problem

hambatan pengadopsian hasil riset sebagai landasan kebijakan mendapatkan konteksnya.

Bahkan lebih dari itu, dinamika politik dan relasi kuasa antar aktor pada sebuah kebijakan

sangat menentukan kualitas dan akuntabilitas sebuah riset. Sebab kebijakan tidak terbit dari

ruang hampa politik, seobjektif apapun, ia adalah produk politik tertentu yang dideterminasi

oleh dinamika politik dan relasi kuasa antar aktor politik yang berkepentingan terhadap terbitnya

kebijakan.
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Dalam sistem pemerintahan, politik menjadi salah satu aspek yang penting—kalau tidak yang

paling penting—untuk diperhatikan oleh setiap stakeholder agar kebijakan yang berorientasi

kepada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Di alam

keterbukaan demokrasi seperti sekarang ini, seharusnya setiap stakeholders dapat melakukan

intervensi dan berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan terutama yang menyangkut

dengan kepentingan publik. Partisipasi seluas-luasnya yang melibatkan semua elemen

masyarakat menjadi penting, sebab merupakan prasyarat utama terwujudnya kehidupan publik

yang sehat, termasuk di dalamnya terwujudnya proses-proses politik maupun ekonomi yang

berkeadilan di seputar kebijakan pemerintah. Karena seringkali pengambil kebijakan tidak

memahami secara utuh apa yang menjadi substansi kebutuhan subjek yang akan dituju

kebijakan, maka pelibatan orang-orang yang berkompeten, seperti lembaga peneliti, para ahli

atau pengamat, dan Stakeholder terkait diharapkan memberi banyak masukan dan rambu-

rambu untuk efektifitas dan akuntabilitas kebijakan.

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, dalam tinjuan ekonomi, dipandang tak ubahnya dua

sisi mata uang yang saling mengandaikan. Keduanya tak bisa dipisahkan. Dengan dibukanya

kran investasi melalui desentralisasi atau otonomi daerah, setiap pemimpin daerah berlomba-

lomba membangun daerahnya dengan mengundang sebanyak mungkin investor menanamkan

usaha di daerahnya. Demikian juga yang terjadi di Batu dan Yogyakarta.
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Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang bisa memberi manfaat luas bagi masyarakat

merupakan suatu hal yang tak bisa dielakkan, namun demikian, kebijakan yang menjadi landasan

pembangunan juga harus berproses sesuai, tak hanya ketentuan perundangan tapi juga

memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena tak bisa dipungkiri, selama ini telah banyak terjadi,

dimana kebijakan yang diambil pemerintah tidak berbasis riset yang kuat, dalam arti kebijakan

yang diambil berbasis riset pesanan kepentingan kelompok tertentu yang diuntungkan dari

kebijakan tersebut. Kondisi tersebut telah mengakibatkan terjadinya politisasi dalam metodologi

dan metode riset yang digunakan. Sehingga kecenderungan hasil riset tidak akurat dan hanya

menjadi formalitas untuk memenuhi syarat-syarat formal standar pembuatan kebijakan. Situasi

ini nampak dari makin maraknya kasus ditemukannya AMDAL yang cacat atau sering disebut

sebagai amdal abal-abal, sebagaimana dalam kasus AMDAL PT SI di Rembang yang cacat

secara metodologis dan moral yang memancing polemik di kalangan peneliti dan menuai protes

luas dari masyarakat. 

Potret Makro dan Mikro: Kebijakan Sektor Pariwisata Batu dan Yogyakarta
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Dalam kasus kebijakan sektor pariwisata Kota Batu, tidak sedikit pengelola perhotelan yang tidak

mengantongi Amdal, dan beberapa konglomerat penguasa bisnis pariwisata buatan, bahkan

bisa dengan mudah mempengaruhi peta peruntukan ruang. Perlahan, bisnis pariwisata hanya

dikuasi oleh segelintir konglomerat yang memiliki hubungan dekat dengan walikota Batu.
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Sejak tumbuhnya pusat-pusat wisata buatan dan berbagai infrastruktur pendukungnya,

masyarakat Batu yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian merasa makin tersingkir dari

proses pembangunan pariwisata di kampung halamannya. Lahan pertanian terdesak oleh makin

menjamurnya pertumbuhan Hotel, Villa dan obyek wisata buatan yang banyak tidak memiliki

Amdal atau Amdal abal-abal. Dengan ini sirna pula citra Batu sebagai agrowisata yang

menonjolkan sektor pertanian dan lingkungan sebagai magnet yang mengundang para

wisatawan berkunjung ke sana. Haji Rudi, salah seorang petani apel menuturkan bahwa apel

makin merosot, sehingga banyak petani apel yang dulu berjaya di Batu, kini gulung tikar dan

beralih profesi. “Sebelum menjadi kota wisata seperti sekarang”, demikian kata Haji Rudi,

“pertanian menjadi andalan di sini. Sekarang lahan-lahan apel semakin menyusut, yang secara

kualitas dan kuantitas produksinya otomatis menurun. Semua ini terjadi karena tidak adanya

dukungan dari pemerintah Kota Batu. Saya sendiri sekarang menanam jambu sebagai

alternatifnya.” (wawancara dengan Haji Rudi, Petani Bumiaji Batu, 20 Mei 2017).

Namun demikian, desentralisasi yang ditujukan sebagai jalan akselerasi pembangunan yang

diharapkan sebagai ruang pelibatan masyarakat di dalam proses politik dan ekonomi, bukannya

tanpa masalah. Dalam banyak kasus, desentralisasi justru makin menguatkan posisi oligarki dan

menyuburkan relasi patrimonial antara elit politik dan konglomerat. Bahkan mempengaruhi

proses pengambilan kebijakan, dengan mengintervensi secara langsung maupun tidak, sebuah

kebijakan.

Seorang akademisi dan pemerhati lingkungan dari Universitas Muhammadiyah Malang, Rahmat

K. Dwi Susilo, menilai pembangunan pariwisata Batu sebagai salah arah. Artinya, tak hanya

dikarenakan banyaknya izin usaha yang bermasalah, tapi lebih jauh adalah menyingkirkan

masyarakat luas. Investai besar di sektor pariwisata yang masuk sejak 2008, dengan digenjotnya

pembangunan obyek wisata buatan dan sarana penunjangnya seperti perhotelan, meski

menyumbang pemasukan daerah, tapi sekaligus juga mengancam kelangsungan hidup

masyarakat Batu akibat pencemaran dan tersingkirnya masyarakat dari proses pembangunan.

Sekarang, menurutnya para generasi muda petani di desa, makin sulit untuk mengakses sumber

agraria berupa tanah untuk rumah maupun lahan garapan, setelah makin mahalnya harga tanah

sebagai imbas merajalelanya spekulan tanah di Batu. Maka kondisi ini, menurutnya akan sangat

merugikan sebagian besar masyarakat Batu. Lebih lanjut Susilo mengatakan bahwa

pembangunan sektor pariwisata Batu, sejak semula tidak melibatkan peran serta masyarakat. 

“Yang punya kepentingan, atau katakanlah gawe ini adalah pemkot atau malah lebih kecil

dari itu yaitu Eddi Rumpoko dan para penguasaha besar di lingkarannya. Jadi, kalau mau

memajukan pertanian sekaligus pariwisata buatan seperti bisnis raksasa milik Paul Sastro

yang sekarang menjadi ikon Batu, maka sesungguhnya sudah keliru sejak awal. 
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Beda daerah beda dinamikanya. Pada skala yang lebih kecil, dalam penataan Malioboro sebagai

kawasan pedestrian di Yogyarakta, pemerintah menjalin hubungan dan kerjasama yang cukup

efektif dalam posisi dan perannya masing-masing dengan berbagai pihak terkait. Pemerintah

dalam hal ini masyarakat yang secara struktural berada dalam jajaran sistem pemerintahan tidak

mengabaikan peran dan kepentingan civil society sebagai masyarakat yang berada di luar sistem

pemerintahan. Secara khusus kebijakan penataan Malioboro telah memberi ruang partisipasi

kepada masyarakat untuk menuangkan aspirasinya dalam rangka menata kawasan tersebut.

Model keterlibatan masyarakat khususnya PKL di Malioboro bersifat informal dalam arti bahwa

keberadaan mereka hanya sebatas memberi masukan kepada pemerintah dengan tujuan agar

penataan Malioboro tidak merugikan aktivitas sosial ekonomi masyarakat di sekitar Malioboro.

Model pelibatan tersebut dapat dilihat dari keterangan dari Pak Sugito (Ketua Paguyuban

Lesehan Malioboro), yang secara gamblang mengatakan bahwa model pelibatan masyarakat

dalam mengintervensi rancangan kebijakan penataan Malioboro dapat dilakukan melalui sebuah

forum silaturahmi formal dan informal.
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Pernyataan Rahmat didukung oleh fakta bahwa Jawa Timur Park 1 milik pengusaha besar Paul

Sastro, yang terletak di Kelurahan Temas Kecamatan Batu, didirikan di atas lahan sekitar 7 hektar

yang dulunya adalah perkebunan apel dan jeruk yang tepat berada di lereng gunung Panderman.

Oleh sang konglomerat bisnis pariwisata, lahan subur tersebut dialihfungsikan menjadi wisata

buatan. Selanjutnya pada tahun 2008, di kecamatan yang sama di desa Oro-Oro Ombo Paul

Sastro mendirikan Museum Satwa atau Jatim Park 2 di atas area yang dulunya adalah

perkebunan.
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Kalau pariwisata yang dimaksud adalah pengembangan wisata lingkungan berbasis

pertanian masyarakat ya benar sesuai dengan kondisi alam dan sosial Batu, tapi kalau

yang digenjot adalah wisata buatan maka yang terjadi ya seperti sekarang anda lihat. Itu

namanya Mengangkat satu hal dengan menenggelamkan hal lainnya. sekarang saja, sedikit

sekali wisatawan yang menganggap apel sebagai ikon Batu. Kalau dibuat survey, bisa

dipastikan yang muncul pertama di benak pikiran wisatawan adalah Jatim Park dan

sejenisnya. Lha, sekarang petani apel sudah banyak gulung tikar, karena tidak ada

dukungan dari pemerintah kota.” (Wawancara dengan Rahmat K. Dwi Susilo, 21 Mei 2017).

“Pada mulanya kita dipertemukan di forum-forum silaturahmi untuk membicarakan rencana

penerapan kebijkan penataan Malioboro. Berawal dari forum-forum silaturahmi kemudian

berlanjut ke pertemuan formal dalam bentuk sosialisasi. Tujuannya adalah mematangkan

kesepakatan bersama agar tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi penataan kawasan

Malioboro ini prosesnya cukup panjang hingga memasuki babak pelaksanaan di lapangan.

Menurut PKL, alasan pemerintah tetap mempertahankan PKL Malioboro adalah sbb: PKL

adalah salah satu ikon Malioboro. Kawasan wisata dan PKL adalah dua hal yang tidak dapat

dipisahkan. Orang datang ke malioboro selain memenuhi kebutuhan wisata juga bertujuan

untuk menikmati kuliner khas Malioboro”. (Wawancara Pak Sugito, Ketua Paguyuban Lesehan

Malioboro, 25 mei 2017).
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Pemerintah kota Yogyakarta sejak awal sangat serius mendorong keterlibatan semua pihak

dalam menata kawasan Malioboro yang menjadi ikon kota Yogyakarta. Keseriusan itu dapat

dilihat salah satunya dari pembuatan tahapan proses penelitian, target yang ingin dicapai

dalam proses penelitian, pemberian alokasi anggaran untuk aktivitas penelitian, hingga publikasi

dan sosialisasi secara serius hasil penelitian kepada stakeholder dan masyarakat umum. 
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Selain menyiapkan forum informal dalam bentuk silaturahmi, pemerintah daerah DIY juga

menyebar draft rencana kebijakan penataan Malioboro sebagai kawasan pedestrian kepada

masyarakat untuk dirembugkan oleh para PKL lalu diserahkan kepada pemerintah untuk

dipertimbangkan kedalam kebijakan. Model seperti ini juga patut diapresiasi sebagai bentuk

pendidikan politik kepada masyarakat agar kedepan mereka terbiasa menyampaikan aspirasi

politiknya kepada pemerintah. Melalui model pelibatan seperti ini para PKL Malioboro memiliki

ruang bersama untuk mengamamti, menganalisis, dan mengkritisi rencana kebijakan pemerintah

yang dianggap merugikan mereka sebagai PKL. Pandangan kritis PKL pun dapat dilihat dari cara

mereka mengubah judul draft yang disodorkan pemerintah yang semula redaksinya “penataan

PKL” kemudian diubah secara kritis oleh PKL menjadi “perlindungan PKL”.

Forum-forum silaturrahmi menjadi arena bersama untuk mendialogkan kepentingan para PKL

yang akan merasakan langsung dari kebijakan pemerintah daerah DIY terkait penataan

Malioboro sebagai kawasan pedestrian. Berawal dari forum informal yang model dialognya

sangat cair dan interaktif kemudian diakhiri dengan forum formal dalam bentuk sosialisasi,

kebijakan yang diambil berjalan dengan lancar dan menguntungkn semua pihak. Dari

keterangan diatas, dapat dilihat strategi pemerintah daerah DIY memformulasi model

pertemuannya dengan masyarakat untuk mendialogkan rencana pemerintah dan kehendak

masyarakat dalam rencana pembuatan kebijakan. Selain Pak Sugito, pernyataan senada juga

dilontarkan oleh Pak Rudi selaku PKL sekaligus ketua koperasi Tri Darma Malioboro juga

mengapresiasi langkah pemerintah daerah DIY yang memberi ruang bagi masyarakat untuk

menyalurkan aspirasinya untuk dituangkan kedalam kebijakan penataan kawasan Malioboro.

“Pada saat itu, pemerintah memberikan draft rancangan penataan kawasan Malioboro

untuk dipelajari bersama sebelum diadakan dialog bersama antara unsur paguyuban

Malioboro dengan pemerintah daerah. Draft yang diedarkan dibahas bersama tokoh-

tokoh pedagang angkringan dengan melibatkan ahli hukum untuk mempelajari kajian

hukum yang melandasi rencana penataan kawasan Malioboro. Hasil dari pembahasan

draft rencana penataan kawasan Malioboro melahirkan draft perda versi PKL. Draft

yang ditawarkan pemerintah daerah mengangkat tema “penataan PKL”, kemudian

diubah menjadi “perlindungan PKL”. Asumsinya adalah “penataan” mengesankan

keberadaan PKL hanya sebagai objek kebijakan, sedangkan “perlindungan”

mengesankan keberadaan PKL masuk sebagai subjek pembuatan kebijakan."

(wawancara dengan Pak Rudi, ketua koperasi Tri Darma, 22 Mei 2017).
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Berdasarkan laporan dari Kabid litbang Pappeda kota Yogyakarta ada berbagai hambatan yang

ditemui ketika pemerintah ingin menjadikan hasil penelitian diadopsi menjadi kebijakan publik.

Dari berbagai hambatan yang ada, pemerintah kota Yogyakarta mengakui bahwa hamabatan

utama yang sering ditemuinya adalah hambatan politik. Perbedaan pandangan politik dalam

menerjemahkan permasalahan sosial menjadi faktor utama menghambat diadopsinya hasil

penelitian kedalam perumusan kebijakan. Visi dan misi aktor politik beserta partai politik yang

ada menjadi penentu apakah kebijakan pemerintah kota Yogyakarta dirancang dan dilegitimasi

berdasarkan hasil penelitian mutakhir. Kuatnya dominasi aktor dan partai politik di jajaran

pemerintahan membuat hasil penelitian litbang Bappeda perlu disampaikan dengan

menggunakan strategi tertentu yang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan

kepentingan partai politik.

Total anggaran yang disiapkan untuk penelitian saat ini sekitar  Rp 150.000.000; dirinci

berdasarkan kebutuhan untuk di jadikan judul proposal. Setiap judul proposal rata-rata

mendapat alokasi anggaran sekitar Rp 30.000.000; Jadi anggaran Rp 150.000.000, bisa

melahirkan lima judul proposal." (Kabid Litbang Bappeda Kota DIY, 22 Mei 2017).

Setiap tahunnya pemerintah kota Yogyakarta melalui Litbang Bappeda mendiagnosa

permasalahan dan kebutuhan utama masyarakat lalu mengkategorikan segala permasalahan

dan kebutuhan itu menjadi sebuah prioritas yang harus diterjemahkan kedalam kebijakan

pemerintah kota. Sebelum diterjemahkan menjadi sebuah kebijakan publik segala permasalahan

dan kebutuhan masyarakat kota Yogyakarta terlebih dahulu dilakukan penelitian (research)

bekerjasama dengan mitra perguruan tinggi atau lembaga untuk mendalami kebutuhan dan

permasalahan masyarakat. Oleh karena itu, menyiapkan alokasi anggaran untuk penelitian

menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta yang dirinci berdasarkan

kebutuhan utama dan mendesak untuk diselesaikan.
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Keseriusan pemerintah kota Yogyakarta dalam mewujudkan tradisi penelitian sebelum

merancang dan merumuskan kebijakan publik patut untuk diapresiasi. Pemberian alokasi

anggaran menjadi bukti kalau pemerintah kota Yogyakarta memberi ruang partisipasi terhadap

setiap rancangan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Membangun tradisi penelitian

terhadap setiap kebijakan yang akan dirancang merupakan agenda mendasar agar kebijakan

yang diperuntukkan buat masyarakat benar-benar sesuai kebutuhan sekaligus menjawab

persoalan mendasar yang terjadi dalam masyarakat. Namun demikian, walapun segala yang

menjadi prasyarat dalam mempersiapakan dan melaksanakan agenda penelitian dilingkungan

pemerintah kota Yogyakarta telah dipenuhi, bukan berarti hasil penelitian dapat diadopsi secara

serta merta ke dalam kebijakan. 

“Faktor politik menjadi hambatan dalam mengadopsi hasil research menjadi sebuah

kebijakan. Salah satu contohnya adalah hasil penelitian mengenai Taman Pintar. Kebijakan

ini awalnya lahir dari mantan walikota, walikota selanjutnya ingin melanjutkan tapi

terbentur pada aspek monumen. Hanya karena ingin berbeda akhirnya kebijakan yang

awalnya ingin menggunakan nama Taman Pintar II kemudian diubah menjadi Science

Centre. Taman Pintar maupun science centre sama dari sisi substansi dan praktisnya."

(Kabid Litbang Bappeda Kota DIY, 22 Mei 2017).
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Semua kebijakan haruslah dirancang, dilegitimasi, dan dilaksanakan sekaligus dievaluasi untuk

kesejahteraan masyarakat. Sebelum masuk pada tahap perencanaan sebuah kebijakan, perihal

yang paling utama untuk dilakukan secara bersama adalah mendiagnosa dan memahami

persoalan mendasar yang ada dalam lingkup sasaran kebijakan. Tradisi utama yang sering

dilakukan oleh pengambil kebijakan sebelum menetapkan sebuah kebijakan adalah melakukan

penelitian (research) secara intensif untuk memahami persoalan utama yang mendasari

kebijakan itu harus dikeluarkan. 

Dalam upaya memaksimalkan hasil penelitian, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat

beserta jajaran birokrasi terkait dianjurkan untuk melibatkan berbagai pihak yang ahli di bidang

terkait agar hasil dan rekomendasi penelitian benar-benar mampu mengungkap permasalahan

mendasar lalu dilanjutkan dengan perumusan dan pelegitimasian kebijakan.

Dalam sistem pemerintahan demokratis, keterbukaan menjadi faktor penting untuk diutamakan. 

 Salah satu konsekuensi logis dari keterbukaan itu adalah memastikan sistem pemerintahan

berjalan secara partisipatif. Artinya, segala hal yang akan dilakukan oleh pemerintah selalu

memperhatikan kehendak dan aspirasi masyarakat. Tentu prinsip partisipasi demokratis

diharapkan tidak hanya berjalan di altar wacana kosong, tapi harus terwujud secara praksis

dalam sistem pemerintahan.

Untuk menilai suatu sistem pemerintahan berjalan sesuai atau tidak sesuai dengan kaedah

partisipasi dapat dilihat dari cara aktor-aktor berwenang di pemerintahan merancang dan

menetapkan sebuah kebijakan publik. keterlibatan berbagai unsur bukan tanpa alasan, karena

setiap implikasi baik positif maupun negatif dari setiap pelaksanaan kebijakan akan dirasakan

bersama.Artinya walaupun penentuan kebijakan cenderung bersifat top-down tetapi yang paling

rentan merasakan akibat buruk kebijakan adalah masyarakat akar rumput.

11

Urgensi Adopsi Riset Untuk Kebijakan

Sebagaimana dijelaskan Prof. Hariadi Kartodiharjo, sebagian besar instrumen negara saat ini

cenderung manggunakan pendekatan positivistik, dan meninggalkan isu etika dalam penetapan

sebuah kebijakan. Kondisi ini yang menyebabkan, tak hanya terjadinya ketidakadilan bagi

masyarakat, tetapi juga menghadirkan iklim ketidak-pastian usaha, lambatnya perizinan,

persoalan pengembangan pertanian, dan infrastruktur ekonomi, ataupun rusaknya sumber daya

alam (Kartodiharjo,2016:12). Apalagi dalam konteks Batu, dinamika pembangunan sektor

pariwisata dibawah kendali oligarki, yang didefiniskan oleh Robison dan Hadiz sebagai sebuah

sistem pemerintahan tempat hampir semua kekuasaan politik dipegang segelintir orang kaya

yang menyusun dan membentuk kebijakan publik terutama demi keuntungan diri sendiri melalui

berbagai kontrak-kontrak pemerintah yang menguntungkan, dan langkah-langkah proteksionis

yang bertujuan merugikan para pesaing ekonomi mereka dan merugikan masyarakat (Robison &

Hadiz, 2004). Alih-alih menyejahterakan masyarakat justru menjadi jalan malapetaka, dengan

terkonsentrasinya sumber daya ekonomi ke segelintir orang saja. 
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Rekomendasi

Pada dasarnya, strategi pengambilan kebijakan melalui proses adopsi hasil research sudah

menjadi ketentuan utama yang harus dilakukan sebelum pemerintah menetapkan sebuah

kebijakan tertentu untuk kepentingan masyarakat. Pelibatan para spesialis yang ahli

dibidangnya menjadi prasyarat utama sebelum para pengambil kebijakan menetapkan sebuah

kebijakan. Dari pusat hingga daerah secara umum telah memahami persis pentingnya ahli

beserta temuan penelitiannya dijadikan rujukan mendasar dalam memahami permasalahan

sebelum kebijakan itu ditetapkan.

Pada dasarnya, strategi pengambilan kebijakan melalui proses adopsi hasil research sudah

menjadi ketentuan utama yan1.Peninjauan berbagai aturan, kebijakan dan regulasi yang

tidak mendukung adopsi riset untuk kebijakan. 

Masyarakat sebagai sebagai subyek penting dalam setiap pengambilan kebijakan maka

peran masyarakat tidak bisa diabaikan. Pelibatan masyarakat dalam pengambilan

keputusan untuk kebijakan merupakan hal yang tidak bisa ditawar.

Peninjauan dan evaluasi terhadap berbagai regulasi yang mengabaikan/meminggirkan

peran serta masyarakat. 

Melakukan re-regulasi terhadap perda yang tumpang tindih, memperkuat instrumen

peraturan terkait lingkungan hidup. 

Mengoptimalkan fungsi Bappeda dalam penegakan perda, memberikan sanki yang tegas

pada pihak yang melanggar perizinan dan merusak wilayah yang memiliki nilai penting

secara ekologis.

Melibatkan komponen masyarakat luas untuk ikut serta melakukan pengawasan

pengambilan kebijakan.g harus dilakukan sebelum pemerintah menetapkan sebuah

kebijakan tertentu untuk kepentingan masyarakat. Pelibatan para spesialis yang ahli

dibidangnya menjadi prasyarat utama sebelum para pengambil kebijakan menetapkan

sebuah kebijakan. Dari pusat hingga daerah secara umum telah memahami persis

pentingnya ahli beserta temuan penelitiannya dijadikan rujukan mendasar dalam

memahami permasalahan sebelum kebijakan itu ditetapkan.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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