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MOTTO
ْ َظَهَ َر ْالفَ َسا ُد فًِ ْالبَ ِّر َو ْالبَحْ ِر بِ َما َك َسب
َْض الَّ ِذٌْ َع ِملُىْ ا لَ َعلَّهُ ْم يَرْ ِجعُىْ ن
َ اس لِيُ ِذ ْيقَهُ ْم بَع
ِ َّت اَ ْي ِدي الن
Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusia, supaya Allah menghendaki agar mereka
merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali
(ke jalan yang benar)”. (Q.S. Ar-Rum (21) : 41).
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ABSTRAK
Sindy Dwi Wartini, NIM: SIP. 105170614, “ Kebijakan Pemerintah Desa dalam
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Usaha Tobong (Studi di Desa Tirta Kencana
Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi)”. Skripsi, Ilmu
Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
Penelitian ini bertujuan mengungkap “Kebijakan Pemerintah Desa dalam
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Usaha Tobong (Studi di Desa Tirta Kencana
Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi)”. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan subjek penelitian ke
informan adalah Kepala Desa Tirta Kencana, Pelaku Usaha Arang Kayu, dan
masyarakat Desa Tirta Kencana. Selanjutnya teknik pengumpulan data
menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi.
Hasil penelitian ini timbulnya pencemaran lingkungan karena disebabkan pada
saat proses pembakaran Arang Kayu (tobong) secara tidak langsung menggangu
masyarakat karena asap yang dihasilkan pada saat pembakaran. Kebijakankebijakan terhadap dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh usaha
Arang Kayu (tobong) perlu dilakukan suatu tindakan-tindakan tertentu sehingga
akan dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat aktivitas pembakaran
Arang Kayu (tobong).
Berdasarkan temuan penelitian, jika Pemerintah Desa Tirta Kencana dan pelaku
usaha Arang Kayu (tobong) bekerjasama dengan baik maka pencemaran
lingkungan di Desa Tirta Kencana dapat diminimalisir.
Kata Kunci : Kebijakan, Pencemaran Lingkungan, Arang Kayu.
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang Masalah
Arang adalah salah satu sumber energi penting dibeberapa negara-negara

berkembang.1 Penyiapan lahan sebelum penanaman hutan dan kegiatan
pemanenan atau pembakaran hutan selalu menghasilkan sampah hutan yang
terdiri dari batang tinggal, dahan, ranting-ranting tanaman, dan tunggak. Sampahsampah hutan ini secara tradisional merupakan sumber alternatif yang disebut
kayu bakar.2
Bahan baku arang kayu yang berasal dari limbah pembukaan ladang,
berupa kayu sisa potongan cabang yang sudah tidak bisa dimanfaatkan sebagai
bahan bangunan, berukuran diameter 20-50 cm dengan panjang 80-100 cm. Selain
itu, potongan “dolog” berukuran besar juga dapat digunakan, namun perlu
dipotong dan dibelah sesuai dengan ukuran yang dikehendaki serta sesuai dengan
kapasitas tungku pembakaran.
Tungku pembakaran terbuat dari tanah liat yang dibentuk menyerupai
kubah dan mempunyai 2 (dua) buah lubang. 1 (satu) lubang berukuran sedang
yang berfungsi sebagai tempat untuk memasukkan potongan-potongan kayu dan
sebagai tempat dimana api dinyalakan. Ketika proses pembakaran berlangsung
lubang tersebut akan ditutup menggunakan batu bata dan ketika proses

1

Haris Iskandar dan Kresno Dwi Santoso, Cara Pembuatan Arang Kayu Alternatif
Pemanfaatan Limbah Kayu oleh Masyarakat, (Bogor Barat: PT. Inti Prima Karya, 2005), hlm. 31.
2
Ibid, hlm. 33.
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2

pembakaran selesai maka lubang berukuran sedang tersebut akan dibuka, untuk
lubang yang berukuran kecil dibiarkan terbuka dan disinilah tempat asap hasil
pembakaran keluar.
Proses pembakaran arang kayu menghabiskan waktu sekitar 10-15 hari,
tergantung pada kondisi kayu yang kering atau basah. 1(satu) tungku pembakaran
membutuhkan sekitar 1 – 2 truk kayu, dan setelah proses pembakaran selesai, 1
( satu) tungku pembakaran dapat menghasilakan 40-50 karung arang kayu dengan
kisaran berat 40-50 kg/karung tergantung pada jenis kayu yang dipakai. Harga 1
kg arang kayu (tobong) Rp.1.500.
Sementara itu di Desa Tirta Kencana, dari kurun waktu 2017-2019 tercatat
ada 23 pemilik usah arang kayu, dengan 19 pemilik usaha yang masih aktif hingga
sekarang dan 4 diantaranya sudah tidak aktif. Berikut ini data pemilik usaha dan /
atau kegiatan tobong (arang kayu) yang masih aktif di Desa Tirta Kencana,
Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo.
Tabel : 1 3
Jumlah Pemilik Usaha Arang Kayu (tobong) di Desa Tirta Kencana
Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo
No

Nama Pemilik

Jumlah

Alamat Usaha

Tobong

Jarak

Ket

dengan
Pemukiman

1

Patoni

5

Jl. Meranti RT.

160 m

Aktif

019 Dusun Sari

3

Dokumentasi Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, 5
Oktober 2020.

3

Mulya
2

Sholikin

2

Jl. Meranti RT.

160 m

Aktif

80 m

Aktif

40 m

Aktif

50 m

Aktif

50 m

Aktif

25 m

Aktif

100 m

Aktif

40 m

Aktif

019 Dusun Sari
Mulya
3

Ahmad Faroqi

6

Jl. Terentang
RT. 023 Dusun
Sari Mulya

4

Kardi

2

Jl. Menggris
RT. 026 Dusun
Sari Mulya

5

Ali Imron

28

Jl. Sapat RT.
039 Dusun Jati
Sari

6

Edi Sugiarto

18

Jl. Sapat RT.
039 Dusun Jati
Sari

7

Kaswari

7

Jl. Meranti RT.
012 Dusun
Karang Sari

8

Tarono

7

Jl. Manjau RT.
051 Dusun
Purwosari

9

Sukino

3

Jl. Manjau RT.

4

031 Dusun
Purwosari
10

Rokhanan

2

Jl. Manjau RT.

400 m

Aktif

50 m

Aktif

80 m

Aktif

100 m

Aktif

150 m

Aktif

200 m

Aktif

50 m

Aktif

030 Dusun
Purwosari
11

Ngaswadi

6

Jl. Bulian RT.
027 Dusun
Purwosari

12

Ruknan

2

Jl. Bulian RT.
029 Dusun
Purwosari

13

Hartono

3

Jl. Bulian RT.
029 Dusun
Purwosari

14

Rosikin

6

Jl. Bulian RT.
029 Dusun
Purwosari

15

Sulisno

5

Jl. Bulian RT.
028 Dusun
Purwosari

16

Imron

12

Jl. Marsawa ll
RT. 045 Dusun
Tegal Sari

5

17

Sukoyo

5

Jl. Manjau RT.

100 m

Aktif

100 m

Aktif

40 m

Aktif

030 Dusun
Purwosari
18

Imron

3

Jl. Bulian RT.
027 Dusun
Purwosari

19

Sulistiyo
Laksono

5

Jl. Bulian RT.
028 Dusun
Purwosari

Usaha Arang kayu (tobong) pada awal mulanya menjadi salah satu sumber
alternatif mata pencahariaan bagi masyarakat Desa Tirta Kencana ditengah-tengah
rendahnya harga karet dan sawit yang notabenya menjadi mata pencaharian utama
bagi masyarakat Desa Tirta Kencana. Seiring berjalannya waktu usaha arang kayu
(tobong) mendapat penerimaan pasar yang baik di tengah-tengah masyarakat,
bahkan tidak hanya di dalam negeri akan tetapi juga di luar negeri.4
Aktivitas usaha pembuatan arang kayu dianggap seperti uang logam yang
memiliki dua sisi yang saling berlawanan, yaitu sebagai sumber kemakmuran
sekaligus sebagai penyebab pencemaran lingkungan yang sangat potensial karena
asap yang dihasilkan pada saat proses pembakaran arang kayu (tobong). Upaya
pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh usaha

4

Wawancara Dengan Edi Sugiarti ,Pelaku Usaha Arang Kayu (Tobong) Desa Tirta
Kencana, 26 November 2020.

6

arang kayu (tobong) perlu dilakukan suatu tindakan-tindakan tertentu sehingga
akan mengurangi dan memperbaiki dampak pencemaran lingkungan yang telah
terjadi disekitar usaha arang kayu (tobong). Dengan adanya usaha arang kayu
(tobong) yang dilakukan di Desa Tirta Kencana menimbulkan polemik antara
pemilik usaha dan masyarakat. Masyarakat mengeluh akan asap yang
ditimbulkan dari proses pembakaran arang kayu (tobong) menggangu pernafasan
mereka, bahkan ada beberapa masyarakat yang terkena penyakit Infeksi Saluran
Pernafasan (ISPA) karena usaha arang kayu (tobong) beroperasi sangat dekat
dengan pemukiman masyarakat. Usaha arang kayu (tobong) mengakibatkan
munculnya bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3.

5

B3

adalah zat, energi, atau kompenen lain yang karena sifat, kosentrasi atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan
atau merusak lingkungan dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta
kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.6
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 22 ayat (1)
menyebutkan setiap usaha dan / atau kegiatan yang berdampak penting terhadap
lingkungan hidup wajib memiliki amdal.7
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang
Izin Lingkungan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap usaha dan / atau
5

Wawancara Dengan Joko Suwondo, Kepala Desa Tirta Kencana, 26 Desember 2020.
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Pasal 21 Ayat (21).
7
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Pasal 21 Ayat (21).
6

7

kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin
lingkungan.8
Pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan
pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk
hidup, zat, energi dan / atau kompenen lain kedalam lingkungan hidup oleh
kegiatan manusia sehingga melampaui mutu lingkungan hidup yang telah
ditetapkan”.
Pengendalian pencemaran yang dijelaskan pada pasal 13 ayat (1) dan ayat
(2) menyebutkan pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan
hidup dilaksanakan dalam rangaka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Pengendalian pencemaram dan / atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:
a.

Pencegahan

b.

Penanggulangan

c.

Pemulihan 9
Terdapat 3 (tiga) alasan yang melatar belakangi penelitian ini tentang

Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Usaha
Tobong (Studi di Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten
Tebo Provinsi Jambi). Pertama timbulnya pencemaran lingkungan yang berasal
dari asap pada saat proses pembuatan arang kayu (tobong) sehingga mengganggu
8

Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pasal 2 Ayat

(1).
9

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Pasal 13 Ayat (1) dan (2).

8

dan merugikan masyarakat. Kedua, kurang maksimalnya upaya dari pemerintah
dalam melakukan pencegahan pencemaran lingkungan terhadap usaha arang
kayu (tobong) di Desa Tirta Kencana. Ketiga, kurangnya respon pemilik usaha
arang kayu (tobong) dalam menanggapi upaya yang dilakukan oleh pemerintah
terhadap dampak pencemaran lingkungan karena adanya usaha arang kayu
(tobong) di Desa Tirta Kencana Kabupaten Tebo.
Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dan menulis skripsi yang berjudul “ Kebijakan Pemerintah Desa dalam
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Usaha Tobong (Studi di Desa Tirta
Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi).”
B.

Rumusan Masalah
Bedasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan

sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1.

Apa faktor pendorong terjadinya usaha arang kayu (tobong) di Desa Tirta
Kencana ?

2.

Apa kebijakan dari pemerintah desa dalam pencegahan pencemaran
lingkungan yang ditimbulkan dari usaha arang kayu (tobong) di Desa Tirta
Kencana?

3.

Bagaimana kendala dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan
dengan adanya usaha arang kayu (tobong) di Desa Tirta Kencana?

9

C.

Batasan Masalah
Untuk mempermudah serta tidak menyalahi sistematika penulisan karya

ilmiah sehingga memberikan hasil yang diinginkan, maka penulis merasa perlu
membatasi masalah yang akan dibahas, pembatasan masalah dalam penelitian ini
perlu dilakukan agar pembahasan tidak meluas dan menyimpang dari pokok
pembahasan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian.
Oleh karena itu, maka penulis membatasi penelitian ini hanya membahas tentang
kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah Desa Tirta Kencana dalam
mencegah dampak yang ditimbulkan karena adanya usaha arang kayu (tobong) di
Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dalam kurun
waktu 2017-2019.
D.

Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.

Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui faktor pendorong terjadinya usaha arang kayu
(tobong) di Desa Tirta Kencana.
b. Untuk mengetahui kebijakan dari pemerintah desa dalam pencegahan
pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari usaha arang kayu
(tobong) di Desa Tirta Kencana.
c. Untuk mengetahui kendala dalam upaya pencegahan pencemaran
lingkungan dengan adanya usaha arang kayu (tobong) di Desa Tirta
Kencana.
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2.

Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara

teoritis maupun praktis:
a.

Secara Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian
khususnya Prodi Ilmu Pemerintahan, dalam memberikan penjelasan
mengenai Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pencegahan Pencemaran
Lingkungan Usaha Tobong (Studi di Desa Tirta Kencana Kecamatan
Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi).

b.

Secara Praktis
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pengetahuan bagi teman-teman mahasiswa selama mengikuti program
perkuliahan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN STS Jambi dan juga
penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pemerintah
Desa Tirta Kencana dalam membuat sebuah kebijakan serta masyarakat
umum mengenai Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Usaha Tobong (Studi di Desa Tirta Kencana
Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi).
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E.

Kerangka Teori
1. Kebijakan
Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kebijakan adalah

rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam
pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak. 10
Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh
seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk
mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan
itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. 11
Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor
( pejabat, kelompok, instansi pemerintah ) atau serangkaian aktor dalam suatu
bidang kegiatan tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan memang tidak lepas
dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik ditingkat pemerintahan maupun
masyarakat secara umum.12
Hogwood dan Gunn menyatakan bahwa terdapat 10 istilah kebijakan
dalam pengertian modern, yaitu:
a. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas.
b. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas Negara yang diharapkan.
c. Sebagai proposal spesifik.
d. Sebagai keputusan pemerintah.
10

Wikipedia.kebijakan di akses dari http://id.m.wikipedia.org22-juli-2020/11;54.
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2008), hlm.20.
12
Dwiyatno Indiahono, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis, (Yogyakarta:
Penerbit Gava Media, 2017), hlm.17.
11

12

f. Sebagai otorisasi formal.
g. Sebagai sebuah program,
h. Sebagai output.
i. Sebagai “hasil” ( outcome ).
j. Sebagai teori dan model.
k. Sebagai sebuah proses.13
Jones mengemukakan sebelas (11) tahapan dalam proses kebijakan publik,
yang dimulai dengan perumusan masalah dan diakhiri dengan termination.
Adapun tahap-tahap tersebut sebagai berikut:
a. Perception/definition
Mendefinisiskan masalah adalah tahap awal dari proses kebijakan
publik. Manusia menghadapi masalah karena ada kebutuhan (needs) yang
tidak dapat dipenuhi. Negara bertugas masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan dalam rangka welfare state. Mengakses kebutuhan tidaklah
sederhana, dibutuhkan sikap responsive, kepekaan terhadap prakiraanprakiraan kebutuhan masyarakat. Masalah masyarakat (public problems)
sangatlah kompleks, membuat kebijakan sering mengalami kesulitan
membedakan antara masalah dan akibat dari masalah.
b. Aggregation
Tahap mengumpulkan orang-orang yang mempunyai pikiran sama
dengan pembuat kebijakan, atau mempengaruhi orang-orang agar
berpikiran sama terhadap suatu masalah.
13

Dwiyatno Indiahono, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis, (Yogyakarta:
Penerbit Gava Media, 2017), hlm 18.
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c. Organization
Mengorganisasikan orang-orang yang berhasil dikumpulkan
tersebut ke dalam wadah organisasi baik formal maupun informal.
d. Representation
Mengajak kumpulan orang-orang yang berpikiran sama terhadap
suatu masalah untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar masalah
tersebut dapat diakses ke agaenda setting.
e.

Agenda setting
Terpilihnya suatu masalah ke dalam agenda pembuatan kebijakan.

f.

Formulation
Tahap ini merupakan tahap yang paling kritis, masalah dapat
didefinisi dan memperoleh solusi yang tidak populer dimasyarakat tetapi
merupakan kepentingan kelompok mayor dari para pembuat kebijakan.
Hal ini disebabkan interaksi para pembuat kebijakan baik sebagai
individu, kelompok ataupun partai yang dilakukan melalui negoisasi,
bargaining, responsivitas dan kompromi dalam memilih alternatifalternatif. Formulasi juga membahas siapa yang melaksanakan dan
bagaimana cara melaksanakan output kebijakan.

g.

Legitimation
Proses pengesahan dari alternatif yang terplih (public policy
decision making).
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h. Implementation
Kebijakan publik yang telah dilegtimasi siap dilaksanakan apabila
dana telah tersedia, namun secara kasuistis kadang terjadi, kebijakan
tetap harus dilaksanakan sedangkan dana belum dapat dicairkan.
i. Evaluation
Menilai hasil implementasi kebijakan, setelah menetukan metodemetode evaluasi. Merupakan tahap dimana upaya dilakukan untuk
menemukan faktor-faktor penghambat dan pendorong serta kelemahan
dari isi dan konteks kebijkan itu sendiri. Evaluais kebijakan membutuhkn
bantuan proses monitoring.
j.

Adjustment/Termination
Tahap penyesuaian kebijakan public untuk menentukan apakah
perlu direvisi ataukah diakhiri karena kebijakan telah selesai atau
mengalami gagal total.14

2. Pencemaran Lingkungan
Menurut Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 pencemaran lingkungan
hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau
kompenen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga
melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.15
Menurut ensiklopedia ilmu pengetahuan dari Grolier, pencemaran
lingkungan adalah masuknya material atau energi kedalam air, tanah, atau udara

14
15

hlm.12

Sri Suwitri, “Modul Konsep Dasar Kebijakan Publik”,hlm.21.
Tri Haryanto, Pencemaran Lingkungan, (Klaten : Penerbit Cempaka Putih,2018),
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yang menyebabkan kerusakan atau kerugian secara akut ( jangka pendek ) atau
kronis ( jangka panjang ) terhadap keseimbangan ekologi bumi atau kualitas
hidup yang lebih rendah. Polusi dapat menyebabkan kerusakan primer, yang
dapat langsung diamati pada lingkungan atau kerusakan sekunder pada jaringan
makanan yang baru bisa diamati pada waktu lama.16
Stephanus Munadjat Danusaputro merumuskan pencemaran lingkungan
sebagai berikut: “pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan
atau energi diintrodusikan kedalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau
oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan
terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan
itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan
keselamatan hayati.”
3. AMDAL
Analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal adalah kajian
mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan
pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan di indonesia. Amdal dibuat saat
perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap
lingkungan hidup baik dari aspek abiotik, biotik, dan kultural. Dasar hukum dari
Amdal adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

16

Ibid, hlm.13.
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Pengelolaan Lingkugan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012
tentang Izin Lingkungan.17
Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai
dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang
diperlukan bagi pengambilan keputusan. Dari rumusan tersebut dapatlah diketahui
bahwa:
a. Amdal itu adalah merupakan suatu hasil studi dan oleh karenanya sebelumnya
harus dilakukan suatu studi dan penelitian. Dengan demikian secara teoritik
Amdal itu pada dasarnya adalah suatu kegiatan penelitian yang pelaksanaannya
dilakukan sesuai dengan metode-metode yang sudah lama dikenal di negaranegara barat.
b. Studi ini dilakukan secara terfokus pada suatu dampak kegiatan yang
direncanakan. Dengan demikian Amdal ini mempunyai kaitan erat dengan
perencanaan suatu proyek tertentu dan merupakan bagian dari suatu studi
kelayakan suatu proyek hanya dilihat dari segi teknis dan ekonomis maka dengan
dimasukkannya Amdal dalam rangkaian kegiatab ini kelayakan suatu proyek juga
harus dinilai dengan konsiderasi ekologis. Penegasan ini juga menggambarkan
bahwa yang dinamakan dengan Amdal ini hanya berlaku pada tahap perencanaan
suatu proyek, walaupun nantinya untuk masalah ini muncul perkembangan baru
berupa studi evaluasi yang sudah berjalan.
c. Pokok studi adalah berpangkal pada bagaimana “dampak” dari suatu kegiatan
tertentu (yang sedang direncanakan) terhadap lingkungan hidup di mana proyek
17

2020.
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itu berada. Dengan demikian sampai seberapa jauh proyek yang direncanakan
pada tahap operasional kelak mempengaruhi kompenen-kompenen lingkungan
fisik dan sosial.
d. Adanya Amdal adalah untuk kepentingan pengambilan keputusan apakah
proyek yang bersangkutan diizinkan atau tidak diizinkan atau kegiatannya perlu
dimodifikasi. Karena itu sebuah studi Amdal harus dapat memberikan masukan
kepada para pejabat pengambil keputusan apakah akan diberikan izin atau tidak
berdasarkan konsiderasi lingkungan.18
1. Fungsi Amdal
a) Membantu proses pengambilan keputusan mengenai kelayakan
lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan.
b) Memberi masukan di dalam penyusunan disain rinci teknis dari rencana
atau kegiatan.
c) Memberi masukan di dalam pemantauan lingkungan hidup dan juga
penyusunan rencana pengelolaan.
d) Memberi infomasi bagi masyarakat atas adanya dampak yang muncul
dari rencana usaha atau kegiatan`
e) Izin kelayakan lingkuangan
2. Tujuan Amdal
a) Sebagai acuan dalam mengambil keputusan tentang kelayakan sebuah
rencana usaha atau juga kegiatan terhadap lingkungan hidup.

18

Soejono, Hukum Lingkungan dan Peranannya dalam Pembangunan, ( Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 1996), hlm.30.
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b) sebagai masukan dalam menyusun desain teknis dari suatu rencana
usaha atau kegiatan.
c) Sebagai masukan dalam menyusun rencana pengelolaan serta
pemantauan lingkungan hidup.
d) Sebagai informasi bagi masyarakat mengenai dampak yang mungkian
terjadi dari usaha atau kegiatan.
e) Sebagai acuan dan rekomendasi dari usaha atau kegiatan.
f) Sebagai dokumen ilmiah dan dokumen legal.
g) Sebagai bahan dalam proses perencanaan pembangunan suatau wilayah.
3. Manfaat Amdal
a) Pemerintah
1) Dapat menjalankan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan
prinsipnya.
2) Membantu pencegahan pencemaran lingkungan dan kerusakan.
3) Memastikan pembangunan sesuai dengan ketentuan serta prinsip
pembangunan berkelanjutan.
4) Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam upaya
mengelola lingkungan hidup.
b) Pelaku Usaha
1) Kegiatan atau aktivitasnyya lebih aman dan terjamin.
2) Lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat karena tidak
memberikan dampak negatif atau buruk.
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3) Usahanya dapat dijadikan referensi apabila ingin membuat
usaha baru dan agar lebih dipercaya pemerintah, investor, dan
masyarakat.
c) Masyarakat
1) Memberikan ketenangan karena adanya upaya menjaga
lingkungan hidup tetap bersih serta aman.
2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan perawatan
serta mengontrol usaha atau kegiatan tersebut. 19
4. Teori Permintaan
a. Pengertian Permintaan
Permintaan adalah berbagai jumlah barang yang diminta oleh para
konsumen pada berbagai macam tingkat harga dan pada periode tertentu. Dalam
hukum permintaan dijelaskan apabila harga dari suatu barang naik maka jumlah
barang yang diminta oleh konsumen akan turun dan sebaliknya apabila harga dari
suatu barang turun maka jumlah yang diminta oleh konsumen akan naik.20
Sebagai contoh, apabila tingkat pendapatan jumalah penduduk dan
harga barang-barang lain dianggap konstan, sedangkan yang bervariasi harga pada
suatu komoditi maka apabila terjadi kenaikan harga komoditi tersebut akan sangat
mahal dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Contohnya komiditi kayu jati, para
pengembang dan beberapa kelompok konsumen menyukai komoditi tersebut
untuk bangunan ataupun perabit rumah tangga. Karean harga dari kayu jati sendiri
relative mahal jika dibandingkan dengan kayu jenis yang lain maka beberapa
19
20
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konsumen akan mengurangi permintaan terhadap kayu jadi atau bahkan tidak
membeli sama sekali, para konsumen lebih memilih beralih membeli kayu kayukayu jenis yang lain yang hargany arelatif murah.21
b. Jumlah Barang yang diminta
Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya konsumen akan menggunakan
dan membeli barang-barang yang dibutuhkannya sesuai dengan batas kemapuan
dana yang mereka miliki. Beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai
jumalah barang yang diminta oleh konsumen:
1) Jumalah barang yang diminta adalah kuantitas yang diinginkan. Hal ini
menunjukan bahwa berapa banyak barang yang akan dibeli konsumen
didasarakan pada harga barang itu sendiri, pendapatan, dan selera.
Jumlah yang diminta menunjukan pembelian yang diinginkan
sedangkan jumalah yang dibeli menunjukan jumlah pembelian yang
sebenarnya.
2) Apa yang menjadi keinginan konsumen merupakan permintaan yang
efektif dan bukan harapan kosong. Maksudnya adalah konsumen akan
bersedia membelinya pada harga yang harus mereka bayar untuk
komoditi tersebut.22
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan
1) Income (pendapatan)

21

Tri Kunawangsih Pracoyo, Aspek Pasar Ekonomi Mikro, (Jakarta:PT.Grasindo,2006),
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Apabila pendapatan masyarakat atau konsumen tinggi maka akan
tinggi juga permintaannya terhadap suatu barang. Hal ini terjadi
apabila barang yang dimaksud adalah barang normal, dan apabila
jenis barang yang dimaksud adalah barang inferior (barang dengan
kualitas rendah) maka dengan adanya kenaikan pendapatan,
konsumen justru akan mengurangi permintaan terhadap barang
tersebut demikian pula sebaliknya.
2) Harga Barang S (Barang Substitusi)
Hubungan antara harga barang lain yang menjadi barang substitut
atau penggantinya dengan jumlah barang yang diminta adalah
positif. Contohnya apabila harga baterai alkaline tinggi maka
konsumen cenderung akan mengurangi permintaan terhadap barang
tersebut, sebagai efeknya konsumen akan menambah barang
penggantinya yang harganya tidak berubah dan relatif murah
misalnya baterai energizer.23
3) Harga Barang K (Barang Komplementer)
Hubungan antara harga barang lain yang merupakan barang
pelengkap (komplementer) dengan jumlah barang yang diminta
adalah negatif. Barang komplementer adalah barang yang
cenderung akan digunakan secara bersama-sama. Contohnya adalah
printer dan tinta, apabila harga printer naik maka permintaan

23
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terhadap printer akan turun sehinga permintaan terhadap tinta juga
akan turun.
4) Jumlah Penduduk
Semakin banyak jumlah masyarakat atau penduduk dalam suatu
daerah maka akan meningkatkan permintaan terhadap suatu
barang.24
5. Teori Penawaran
Penawaran adalah jumalah komoditas atau output baik dapat berupa
barang ataupun jasa yang akan dijual oleh pengusaha kepada konsumen. Aktivitas
penawarn dilakukan oleh produsen atau pengusaha.25
a.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penawaran
1) Harga Komoditi itu Sendiri
Sesuai dengan hukum penawaran, apabila harga dari suatu barang
tinggi maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak
dan sebaliknya apabila harga dari suatu barang rendah maka
jumlah barang yang ditawarkan akan sedikit. 26
2) Harga Barang Lain yang Berkaitan
Apabila harga suatu produk pengganti misalnya batako untuk bata
merah naik maka produsen akan mengalihkan produksi dari batu

24
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merah ke batako, hal ini tentu akan menyebabkan penawaran
terhadap batu merah akan berkurang.
3) Harga Barang Input
Dalam

melakukan

kegiatan

produksinya

produsen

akan

membutuhkan berbagai macam input atau factor produksi, antar
lain tenaga kerja,capital, bahan mentah, dan lain-lain. Dan untuk
mendapatkan input tersebut maka produsen harus melakukan
pembayaran terhadap pemilik input. Setiap produsen dalam
melakukan kegiatannya memiliki tujuan untuk memperoleh
keuntungan, untuk itu mereka akan berusaha dapat menekan biaya
produksinya dengan melakukan efisiensi agar dapat memperoleh
keuntungan menjadi lebih banyak. Apabila produsen mengalami
kerugian yang disebabkan besarnya biaya produksi melebihi
pemerimaanya

maka

pengehentian

produksi

kemungkinan

dilakukan dan tentu akan menurunkan jumlah barang yang
ditawarkan. Dan sebaliknya apabila keuntungan yang diperoleh
tinggi maka akan berdampak terhadap peningkatan produksi
sehingga ada kenaikan terhadap jumlah barang yang ditawarkan.27
6. Teori Pendapatan
Teori pendapatan menurut Samuelson menunjukan jumlah seluruh uang yang
diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu.
Pendapatan terdiri dari upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari
27
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kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden, serta pembayaran transfer atau
penerimaan

dari

pemerintah

seperti

tunjangan

sosial,

atau

asuransi

pengangguran.28
Menurut Sukirno, dalam arti ekonomi pendapatan merupakan balas jasa atas
penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sector rumah tangga dan
sector perusahaan yang dapat berupa gaji atau upah, sewa, bunga serta keuntungan
atau profit. Pendapatan juga dapat diartikan sebagai jumlah penghasilan, baik dari
perorangan maupun keluarga dalam bentuk uang yang diperolehnya dari jasa
setiap bulan, atau dapat juga diartikan sebagai suatu keberhasilan usaha.
Konsep perhitungan pendapatan menurut Sukirno dapat dilakukan melalui
tiga pendekatan, yaitu sebagai berikut:
a. Production approach (pendekatan produksi), adalah menghitung seluruh
nilai tambah produksi barang atau jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu
tertentu.
b. Income approach (pendekatan pendapatan), adalah menghitung seluruh
nilai balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi dalam kurun waktu
tertentu.
c. Expenditure approach (pendekatan pengeluaran), adalah menghitung
seluruh pengeluaran dalam kurun waktu tertentu.
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Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendpatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong”,
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.15.5, (2015),hlm.728.

25

F.

Tinjauan Pustaka
Dalam pembuatan skripsi ini, tinjauan pustaka sangat diperlukan dalam

rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan penulis teliti, sekaligus
tinjauan pustaka dijadikan studi pebandingan terhadap penelitian-penelitian
sebelumnya.
Setelah peneliti mengadakan suatu kajian kepustakaan peneliti akhirnya
menemukan beberapa karya tulis hasil penelitian yang bahasannya mungkin
hampir sama dengan yang akan peneliti teliti. Penelitian-penelitian tersebut
antara lain :
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Eni Yusarni Mahasiswa
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifiddin Jambi dengan judul “Analisis
Tanggung Jawab Perusahaan Karet Terhadap Pencemaran Lingkungan di
Daerah Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi”. Skripsi ini
membahas tentang tanggung jawab perusahaan karet PT Jambi Waras dan upaya
peneyelesaian pencemaran lingkungan yang disebabakan oleh perusahaan,
mengingat banyak terjadinya pencemaran lingkungan di Daerah Tanjung Johor
Kecamatan Pelayang Kota Jambi.29
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Pratama Yaridha Dighaya
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau – Pekanbaru
dengan

Judul

“Pelaksanaan

Pengendalian

Pencemaran

Udara

Akibat

Pengoperasian PT Indah Kiat Pulp dan Paper di Kabupaten Siak Menurut

29
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Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah”. Skripsi ini membahas
tentang Pelaksanaan dan Kendala Pemerintah dalam Pengendalian Pencemaran
Udara.30
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hendry Irawan Mahasiswa
Universitas Muhamadiyah Palembang dengan Judul “Upaya Pencegahan
terhadap Pencemaran Lingkungan oleh PT. Semen BatuRaja (PERSERO)”.
Skripsi ini membahas Pencegahan dan Pertanggungjawaban oleh PT Semen
BatuRaja (PERSERO terhadap pencemaran lingkungan.31
Berbeda dengan penelitian sebelumnya walaupun sama-sama meneliti
tentang Pencemaran Lingkungan namun berbeda fokus penelitian di mana
penelitian sebelumnya membahas tentang tanggung jawab perusahaan terhadap
pencemaran lingkungan, kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan dan kendala
pemerintah dalam pengendalian pencemaran udara, dan pencegahan dan
pertanggungjawaban

oleh

PT

Semen

BatuRaja

(PERSERO)

terhadap

pencemaran lingkungan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus
kepada kebijakan Pemerintah Desa dalam pencegahan pencemaran lingkungan
usaha tobong di Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten
Tebo, Provinsi Jambi

30

Pratama Yaridha Dighaya, “ Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Akibat
Pengoperasian PT Indah Pulp dan Paper Kabupaten Siak Menurut Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran
Udara di Daerah”, Skripsi Mahasiswa Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum, UIN Suska
Riau, Januari 2020.
31
Hendry Irawan, “Upaya Pencegahan Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh
PT.Semen BatuRaja (PERSERO)”, Skripsi Mahasiswa Hukum, Universitas Muhammadiyah
Palembang, Maret 2019.
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BAB II
METODE PENELITIAN
A.

Tempat dan Waktu Penelitian

1.

Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Usaha Tobong (arang kayu) yang berada di

Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo serta lembagalembaga terkait lainnya yang penulis harapkan dapat membantu menjawab
rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.
2.

Waktu Penelitian
Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2020 - 08 Maret
2021.

B.

Pendekatan Penelitian
Penelitian atau peneyelidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan

sistematis dan teliti, dengan tujuan mendapatkan pengetahuan baru atau
mendapatkan susunan dan tafsiran yang baru dari pengetahuan yang telah ada, di
mana sikap orang yang bertindak itu harus kritis dan prosedur yang digunakan
harus lengkap.32
Berdasarkan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode
penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk
meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah

32

Moehar Daniel, Metode Penelitian Sosial Ekonomi, (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2002),hlm. 5.
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eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data
dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif
dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 33
penelitian kualitatif adaalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tipe
penelitian deskriptif dengan menggunakan penedekatan Yuridis Empiris. Menurut
Soerjono Sukanto, penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang
bermaksud memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan ,
atau gejala-gejala lainnya.

34

penelitian kualitatif deskriptif ini mencoba

menggambarkan kondisi nyata yang terjadi dilapangan dan melaakukan analisis
cermat dalam mengamati setiap fenomena yang ditemui. Penelitian ini bertujuan
memaparkan dengan cara mendeskripsikan tentang Kebijakan Pemerintah Desa
dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Usaha Tobong Studi di Desa Tirta
Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan
berbagai fenomena dan permasalahan yang ada. Oleh karena itu nantinya
penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data yang diperoleh penulis dari
informan untuk memberikan informasi yang menggambarkan penyajian sebagai
laporan. Laporan tersebut dapat berasal dari wawancara, catatan-catatan, fotofoto, dokumen, dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan penelitian, penulis
menganalisis data tersebut dan sejauh mungkin menggambarkan aslinya. Sehingga

33

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi, (Bandung:
Alfabeta,cv,2011),hlm.13.
34
Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), (Jambi:Fakultas Syariah IAIN
STS Jambi san Syariah Press, 2014),hlm.32.
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dengan demikian dapat diperoleh penjelasan dan gambaran atas topik penelitian
yang sesuai dengan judul penelitian “ Kebijakan Pemerintah Desa dalam
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Usaha Tobong Sudi di Desa Tirta Kencana
Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi”.

C.

Jenis dan Sumber Data

1.

Data Primer
Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang

diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian,
atau keseluruhan dan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.
Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang
berkenan dengan tindakan dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat Desa
Tirta Kencana terhadap pencegahan pencemaran lingkungan usaha tobong (arang
kayu). Adapun sebagai sumber data adalah Kepala Desa Tirta Kencana, Pelaku
usaha dan masyarakat Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten
Tebo.
2.

Data Sekunder
Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara

tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara
mengutip sumber lain, sehingga tidak berifat autentik, karena sudah diperoleh
dari tanga kedua, ketiga, dan seterusnya. 35

35

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi (ed), (Jambi:Fakultas Syariah IAIN STS Jambi
san Syariah Press, 2014),hlm.34.
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Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah yang berasal
dari

dokumen-dokumen

ataupun

kebijakan-kebijakan

yang

dibuat

oleh

pemerintah, buku, jurnal dan tulisan-tulisan yang mendukung data primer dalam
penelitian.
D.

Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :
1.

Pengamatan/Observasi
Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti

mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam tradisi kualitatif, data tidak
akan diperoleh dibelakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan, ke tetangga, ke
organisasi ke komunitas. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang
sikap, kelakuan perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi dalam suatu organisasi
atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi. Proses observasi dimulai
dengan mengidentifikasi tempat yang hendak di teliti. Setelah tempat penelitian
diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh
gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi
siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana.36
Dalam observasi ini, penulis menggunakan Observasi Partisipatif yang
mana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati
atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dalam penelitian ini
dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian
36

J.R.Raco, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia,
2010), hlm. 112.
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seperti pendekatan mendalam terhadap proses pembuatan Arang Kayu (tobong)
di Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.
2.

Wawancara
Wawancara (interview) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang

tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner.Ini disebabkan oleh
karena peneliti tidak dapat diperoleh dengan observasi. Oleh karena itu peneliti
harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Pertanyaan sangat penting
untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu
gejala, peristiwa, fakta atau realita. Dengan mengajukan pertanyaan peneliti
masuk dalam alam berpikir orang lain, mendapatkan aapa yang ada dalam
pikiran mereka dan mengerti apa yang mereka pikirkan. Karena persepsi,
perasaan, pikiran orang sangat berarti, dapat dipahami dan dapat dieksplisitkan
dan dianalisis secara ilmiah.37
Akurasi data dan kelengkapan data yang akan diperoleh dalam wawancara
sangat tergantung pada teknik, kemampuan, dan penguasaan si pewawancara.

38

Adapun wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Kepala Desa, Pelaku
Usaha, dan Masyarakat Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang
Kabupeten Tebo.
3.

Dokumentasi
Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau

mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan
masalah yang diteliti. Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data
37

Ibid . hlm. 116.
Moehar Daniel, Metode Penelitian Sosial Ekonomi, (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2002),hlm. 143.
38
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yang bersumber dari masyarakat, Kepala Desa Tirta Kencana, dan pihak – pihak
terkait penelitian ini, dari arsip dan dokumen yang berada di kantor tersebut,
yang ada hubungnnya dengan penelitian.
E.

Unit Analisis
Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian

tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel.
Unit analisis dapat berupa organsasi, baik organisasi pemerintahan maupun
organisasi swasta atau sekelompok orang. 39 Adapun unit analisis dalam penelitian
ini adalah kantor Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.
F.

Teknik Analisis Data
Data yang di peroleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian

dituangkan dalam bentuk susunan sesuai dengan sistematika penulisan yang telah
ditentukan dalam analis. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah – langkah
sebagai berikut:
1.

Teknik Analisis Data Data Reduction ( Reduksi Data )
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu,

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dalam teorinya semakin lama penulis
kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit.
Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi
data berarti merangkum, memilih hal – hal pokok, memfokuskan pada hal yang
penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah di reduksi

39

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi (ed), (Jambi:Fakultas Syariah IAIN STS Jambi
san Syariah Press, 2014),hlm.48
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akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk
melakukan pengumpulan darta selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
Dalam penelitian ini penulis mereduksi data akan memfokuskan pada
kebijakan dan upaya yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa Tirta Kencana, latar
belakang para pelaku Usaha Arang Kayu (tobong) dan masyarakat Desa Tirta
Kencana.
2.

Penyajian Data ( Data Display )
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan

data. Penyajian data (data display) adalah penyusunan sekumpulan informasi dari
reduksi data yang kemudian disajikan dalam laporan sistematis dan mudah
dipahami. Dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif sehingga data
yang didapatkan dari hasil wawancara, sumber tulisan maupun dari sumber
pustaka penelitian ini penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat
berbentuk table atau data-data statistic, dan grafik yang menjelaskan hubungan
antar kategori dan sejenisnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teks
yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokan data
sesuai denagn sub bab-nya masing-masing sehingga akan semakin mudah
dipahami.
3.

Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang

disusun dengan tujuan penelitian. Kesimpulan nantinya merupakan jawaban atas
rumusan masalah. Dalam kesimpulan dikemukakan secara singkat dan padat
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tentang kebenaran dan terbuktinya hipotesis atau sebaliknya.40 Kesimpulan
dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum
pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatau obyek yang
sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.
G.

Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan maka

sistematika penulisannya sebagai berikut :
Bab l. Pendahuluan . Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar
belakang masalah , rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan
kegunaan penelitian, kerangka teori, dan tinjauan pustaka.
Bab ll. Metode Penelitian. Bab ini membahas mengenai pendekatan
penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data,
teknik analisis data, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.
Bab lll. Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Bab ini membahas sejarah
desa, letak geografi, gemografi, keadaan social, aspek ekonomi dan mata
pencaharian, dan aspek pemerintahan Desa Tirta Tencana.
Bab IV. Pembahasan. Bab ini berisikan pembahsan mengenai pembahasan
dan hasil penelitian dari judul Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Usaha Tobong (Studi di Desa Tirta Kencana Kecamatan
Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi).
Bab V. Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian
serta saran-saran terkait dengan Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pencegahan
40

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi (ed), (Jambi:Fakultas Syariah IAIN STS Jambi
san Syariah Press, 2014),hlm.53.
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Pencemaran Lingkungan Usaha Tobong (Studi di Desa Tirta Kencana Kecamatan
Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi), kata penutup serta dilengkapi
dengan Daftar Pustaka, Lampiran dan Curriculum Viate.
H. Jadwal Penelitian
Tabel: 2
Jadwal Penelitian
Tahun 2020 dan 2021
Kegiatan

Februari

Oktober

November

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
Pengajuan

Desember Januari

4 1 2 3 4

x

Judul
Pembuatan

x

Proposal
Perbaikan

x

Proposal
dan
Seminar
Surat Izin

x

Riset
Pengumpul

x

an Data
Pengolahan
dan
Analisis
Data

x

Februari

36

Pembuatan

x

Laporan
Bimbingan

X

dan
Perbaikan
Agenda
dan Ujian
Skripsi
Perbaikan
dan
Penjilidan

X
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BAB III
GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN
A.

Sejarah Desa
Menurut Harfiahnya Desa Tirta Kencana terdiri dari " Tirta " artinya Air "

Kencana " artinya Emas. Jadi Desa Tirta Kencana diharapkan akan mencapai
Puncak Keemasan dan kejayaan bagi penduduknya. Desa Tirta Kencana adalah
salah satu dari 8 (delapan) desa/kelurahan dalam Kecamatan Rimbo Bujang
Kabupaten Tebo, yang merupakan desa eks Unit Pemukiman Transmigrasi
Rimbo Bujang (Unit 6 ), yakni Transmigrasi khusus yang berasal dari Jawa
Tengah. Penempatan pada UPT Rimbo Bujang Tahun 1977 dengan jumlah
penduduk 1464 jiwa dengan keterangan 388 KK Transmigrasi Umum atau petani
biasa.41
UPT Rimbo Bujang pada tahun 1982 diserahkan pembinaannya dari
Departemen Transmigrasi kepada Pemerintah Daerah dengan pengukuhan
sebagai desa definitive dengan nama Desa Tirta Kencana dan luas wilayahnya
kurang lebih 6.5 Km2. Semua Kepala Keluarga mendapatkan lahan seluas 5 Ha
dengan rincian sebagai berikut :
1. Untuk lokasi perumahan 2 Ha
2. Untuk Lokasi perkebunan/pertanian seluas 3 Ha

41

Kantor Desa Tirta Kencana, Profil Desa Tirta Kencana, 26 Desember 2020.
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Pertama kali berdiri Penduduk Desa Tirta Kencana berasal dari satu
provinsi jawa , namun dalam perkembangannya telah terpadu dengan penduduk
asli daerah Jambi, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatra Utara, Sumatra Selatan dan
Sumatara Barat.42
Tabel: 3
Nama-nama Kepala Desa Tirta Kencana dari masa ke masa43
No

Nama

Jabatan

Masa Jabatan

Ket

1

Suradi Hadi Sucipto

PJ

1979 s/d 1982

3 tahun

2

Suradi Hadi Sucipto

Kepala Desa

1982 s/d 1990

8 tahun

3

Sugiman

Kepala Desa

1990 s/d 1996

6 tahun

4

Suradi

Kepala Desa

1996 s/d 2004

8 tahun

5

Sutarto

Kepala Desa

2004 s/d 2009

5 tahun

6

Suradi

Kepala Desa

2009 s/d 2012

3 tahun

7

Subagiyo, SE

PJ

2012

3 bulan

42
43

Kantor Desa Tirta Kencana, Profil Desa Tirta Kencana, 26 Desember 2020.
Kantor Desa Tirta Kencana, Profil Desa Tirta Kencana, 26 Desember 2020.
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8

Sundari

Kepala Desa

2012 s/d 2018

6 tahun

9

Joko suwondo, S.Pt

Kepala Desa

2018 s/d

2 tahun

Sekarang

B. Letak Geografis
Desa Tirta Kencana memiliki jarak tempuh dari Desa ke Ibu Kota
kecamatan 9 Km, sedangkan jarak tempuh ke Kabupaten 50 Km. Jarak antara
Desa Tirta Kencana dengan Ibu Kota Provinsi 265 Km, dengan jarak tempuh 5
s/d 6 jam dengan kendaraan roda empat (mobil) dan jarak desa ke desa dalam
Kecamatan Rimbo Bujang lebih kurang 5 KM.
Tofografi Desa Tirta Kencana terdiri dari : datar 40%, landai 25% dan
bergelombang 35% dengan ketinggian tempat 90 m s/d 120 m dari permukaan
air laut (dpl). Dan secara umum jenis tanahnya Podsoloid Merah Kuning
(PMK). Curah hujan berkisar antara 260 mm s/d 3042 mm pertahun dengan
suhu udara rata-rata 32 C0. Dengan luas wilayahnya kurang lebih 6.5 Km2.
Adapun batas-batas wilayah Desa Tirta Kencana sebagai berikut:
Sebelah Utara

: Berbatasan dengan Desa Purwoharjo

Sebelah Selatan

: Berbatasan dengan Desa Sapta Mulia

40

Sebelah Barat

: Berbatasan dengan Kel. Wirotho Agung44

C. Demografi
1. kependudukan
Jumlah penduduk Desa Tirta Kencana adalah 6.509 jiwa.
Tabel: 4
Jumlah penduduk dan jumlah KK setiap Dusun di Desa Tirta
Kencana45
Jumlah KK
No

Jumlah Jiwa

Nama Dusun
LK

PR

JMlH

LK

PR

JMLH

1

Sumber Rejo

297

20

317

582

545

1.127

2

Karang Sari

201

18

219

393

368

761

3

Karang Anyar

174

11

185

337

314

651

4

Sari Mulya

299

24

323

594

551

1.145

5

Purwo Sari

162

13

175

309

291

600

6

Jati Sari

299

29

328

569

558

1.127

7

Tegal Sari

179

14

193

370

316

686

8

Mekar Sari

114

6

120

216

194

410

Jumlah

1725

3371

3138

6509

44
45

135

1860

Kantor Desa Tirta Kencana, Profil Desa Tirta Kencana, 26 Desember 2020.
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D. Keadaan Sosial
1. Sumber Daya Manusia
Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan
kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan
sekalgus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan
manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu
pembangunan kualits manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat
ini SDM di Desa Tirta Kencana cukup baik dibandingkan dengan pada
masa-masa sebelumnya.
2. Pendidikan
Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat
kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya.
Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tumbuhnya
keterampilan dan dapat mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru.
Dengan kualitas pendidikan yang baik maka dengan sendirinya akan
membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru
guna mengatasi pengangguran. Pendidikan dapat mempertajam pola piker
sn kreatifitas individu, selain itu juga mudah untuk menerima informasi
yang lebih maju.46

46

Kantor Desa Tirta Kencana, Profil Desa Tirta Kencana, 26 Desember 2020
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Tabel: 5
Jumlah tingkat pendidikan di Desa Tirta Kencana47
No

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Satuan

1

Belum Sekolah

571

Jiwa

2

SD/Sederajat

2038

Jiwa

3

SMP/Sederajat

1846

Jiwa

4

SMA/Sederajat

1865

Jiwa

5

Diploma/Sarjana

76

Jiwa

6

S1/Strata 1

253

Jiwa

7

S2

3

Jiwa

8

Paket B

8

Jiwa

9

Paket C

15

Jiwa

3. Kesehatan
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Tirta Kencana
antara lain dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola penyakit. Status
kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui bebagai indikator

47

Kantor Desa Tirta Kencana, Profil Desa Tirta Kencana, 26 Desember 2020.
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kesehatan seperti meningkatnya usia harapann hidup, menurunnya angka
kematian bayi, angka kematian bayi, angka dan status anak gizi buruk.
Untuk di Desa Tirta Kencana sarana polides ada sebanyak 1.
4. Kehidupan Beragama
Penduduk Desa Tirta Kencan 98% memeluk agama islam. Dalam
kehidupan beragama kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ibadah
keagamaan khususnya agama islam sangat berkembang dengan baik.
Tabel: 6
Jumlah pemeluk agama di Desa Tirta Kencana48
No

Agama

Jumlah

Satuan

1

Islam

6408

Jiwa

2

Katolik

47

Jiwa

3

Kristen

54

Jiwa

4

Hindu

0

Jiwa

5

Budha

0

Jiwa

6

Konghucu

0

Jiwa

5. Budaya
48
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Pada bidang budaya masyarakat Desa Tirta Kencana menjaga dan
menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini
terbukti dengan masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap
prosesi pernikahan, khitanan, serta prosesi cuci kampung jika salah seorang dari
masyarakat melanggar ketentuan hukum adat.
6. Sarana dan Prasarana di Desa Tirta Kencana
Table: 7
Jumlah sarana dan prasarana di Desa Tirta Kencana49
No

Sarana dan Prasarana

Jumlah

Satuan

1

Balai Desa

1

Unit

2

Kantor Desa

2

Unit

3

Pustu

1

Unit

4

Masjid

21

Unit

5

Musholla

38

Unit

6

Gereja

1

Unit

7

Tempat Pemakaman Umum

8

Unit

8

Pos Kamling

51

Unit

49
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9

TK / PAUD

8

Unit

10

SD / sederajat

4

Unit

11

SMP / sederajat

2

Unit

12

SMA / sederajat

2

Unit

13

TPQ / TPA

6

Unit

14

Polindes

1

Unit

E. Aspek Ekonomi.
Tabel: 8
Jumlah mata pencaharian di Desa Tirta Kencana50
No

Mata Pencaharian

Jumlah

Satuan

1

Buruh Tani

41

Jiwa

2

Petani

1200

Jiwa

3

Pedagang

340

Jiwa

4

Tukang Kayu

32

Jiwa

5

Tukang Batu

52

Jiwa

50
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6

Penjahit

5

Jiwa

7

PNS

81

Jiwa

8

TNI/POLRI

5

Jiwa

9

Pengrajin

9

Jiwa

10

Industri Kecil

12

Jiwa

11

Buruh Industri

20

Jiwa

12

Kontraktor

4

Jiwa

13

Sopir

60

Jiwa

14

Montir/Mekanik

40

Jiwa

15

Guru Swasta

86

Jiwa

16

Lain-lain

3000

Jiwa

F. Aspek Pemerintahan Desa Tirta Kencana
1. Struktur pemerintahan Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang
Kabupaten Tebo
Gambar: 1
Struktur organisasi pemerintahan Desa Tirta Kencana Kecamatan

47

Rimbo Bujang Kabupaten Tebo51

KEPALA DESA
Joko Suwondo

Sekretaris
Desa
Agus Purwanto

Kasi
Pemerintahan
Suhardi, S.Ag

Kasi
Kesejahteraan
Welly
Purnamasari

Kasi
Pelayanan
Indriana
Rizki
Setiawati

Kaur
Umum &
TU
Mahendra
Santoso

Kaur
Keuangan
Muslih

Kaur
Perencanaan
Saroso

2. Jumlah Dusun di Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang
Kabupaten Tebo
Desa Tirta Kencana memiliki 8 (delapan) Dusun yaitu Dusun
Sumber Rejo, Dusun Karang Sari, Dusun Karang Anyar, Dusun Sari
Mulya, Dusun Purwo Sari, Dusun Jati Sari, Dusun Tegal Sari, dan Dusun
Mekar Sari.

51

Kantor Desa Tirta Kencana, Profil Desa Tirta Kencana, 26 Desember 2020.

48

a. Kepala Dusun Sumber Rejo

: Sulistiyo, SE

b. Kepala Dusun Karang Sari

: H. Arifin

c. Kepala Dusun Karang Anyar

: Mulyono

d. Kepala Dusun Sari Mulya

: Andi Sukardi

e. Kepala Dusun Purwo Sari

: Suwito

f. Kepala Dusun Jati Sari

: Suparno

g. Kepala Dusun Tegal Sari

: Casmano

h. Kepala Dusun Mekar Sari

: Suyamto, SE

49

BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A.

Faktor Pendorong Terjadinya Usaha Arang Kayu (Tobong) di Desa
Tirta Kencana

1.

Rendahnya harga karet
Di Desa Tirta Kencana sebagian besar tanahnya dijadikan lahan

perkebunan masyarakat dengan ditanami tanaman karet. Ketergantungan
masyarakat akan komoditas ini sangatlah besar, sehingga menjadikan tanaman
karet sebagai mata pencaharian utama. Dalam kurun waktu 3 tahun terkahir harga
jual karet sangat tidak stabil dan cenderung mengalami penuruna. Selain itu
banyak kebun karet yang sudah berusia uzur atau tua karena sudah ditanam sejak
pada zaman transmigrasi hal ini tentunya akan mempengaruhi hasil yang didapat.
Karena hal itulah maka pertumbuhan ekonomi Desa Tirta Kencana akan sangat
tergantung pada harga jual komoditas ini.52
Wawancara peneliti dengan Barpin selaku toke karet Desa Tirta Kencana
mengatakan:
Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir harga jual karet di Desa Tirta
Kencana sangat tidak baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya, bahkan pada tahun 2012 harga jual karet mencapai
Rp.18.000- 22.000. Pada tahun 2017 harga jual karet hanya berkisar pada
Rp.4.000-6.000, pada tahun 2018 berkisar pada harga Rp. 5.300-7.800,
dan pada tahun 2019 berkisar pada harga Rp.6.200-8.000. 53

52
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Wawancara Peneliti dengan Barpin selaku Toke Karet Desa Tirta Kencana Kecamatan
Rimbo Bujang pada 8 Januari 2021.
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa harga jual karet
sangatlah rendah tergantung pada kualitas karet itu sendiri, walaupun cenderung
naik setiap tahunnya akan tetapi jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya
contohnya pada tahun 2012 harga jual karet sangatlah jauh berbeda.
Rata-rata masyarakat Desa Tirta Kencana memiliki kebun karet 1-2 hektar
setiap kepala keluarg. Masyarakat mengambil hasil karet tersebut setiap 2 minggu
sekali dan pada 1 hektar karet mampu menghasilkan 60-70 Kg getah karet. Jika
harga karet dimulai pada harga Rp.4.000-8.000 maka total pendapatan mereka
berkisar dari Rp.480.000-2.240.000 setiap bulannya. Karena rendahnya pendaptan
tersebut maka banyak masyarakat Desa Tirta Kencana yang mencari alternatif lain
dalam memperbaiki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.54
Wawancara peneliti dengan Edi Sugiarto Selaku Pelaku Usaha Tobong di
Desa Tirta Kencana mengatakan:
Dulu sebelum memiliki Usaha Tobong saya hanya mengandalkan
pendapatan saya pada karet seluas 1 hektar, pendapatan saya sebulan
berkisar Rp.480.000- 1.120.000 setiap bulan. Sekarang setelah membuka
Usaha Tobong pendapatan saya sekitar Rp.43.200.000-67.500.000 setiap 2
minggu belum dipotong biaya karyawan.
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa kenaikan
pendapatan masyarakat Desa Tirta Kencana dari yang hanya bergantung
pada perkebunan karet dan mulai memiliki Usaha Tobong (arang kayu).

54
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2.

Bahan Baku Mudah di Dapatkan
Arang kayu adalah salah satu sumber energi alternatif selain minyak, gas,

dan batubara. Penggunaan energi ini dinilai lebih murah dan dapat berlangsung
secara terus menerus karena bahan bakunya berasal dari kayu yang dapat
diperbarui. Arang kayu menjadi salah satu energi biomassa yang masih banyak
digunakan. Arang kayu memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah harga
yang relatif murah, mudah disimpan dan digunakan, memiliki nilai bakar (heating
value) tinggi serta lebih efisien dalam pengankutan.55
Wawancara peneliti dengan Ali Imron Pelaku Usaha Arang Kayu
mengatakan “bahan baku pembuatan Arang Kayu (tobong) sangat berlimpah dan
mudah didapatkan, mereka bisa memanfaatkan kayu-kayu yang tidak terpakai di
kebun.”56
Berdasarkan dari hasil wawancara di atas Usaha Arang Kayu (tobong)
hanya membutuhkan biaya usaha yang kecil karena bahan baku yang cenderung
mudah didapatakan dengan harga yang murah dan bahakan bisa didapatkan secara
gratis, berbanding balik dengan tingkat penjualan yang sangat baik dipasaran
sehingga para pelaku usaha medapakan keuntungan yang lebih banyak.
Penduduk Desa Tirta Kencana berjumlah 6.309 yang terdiri dari 3.371
laki-laki dan 3.138 perempuan. Masyarakat Desa Tirta Kencana yang menjadi
55

Zainal Abidin, Ahmad Jauhari, dan Muhammad Hafizh Afriza, “ Kajian Potensi dan
Pengembangan Pengusahaan Arang Kayu di Desa Ranggang Luar Kecamatan Takisung
Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan”, Jurnal Hutan Tropis, Vol.6.2, (Juli 2008),
hlm.109.
56
Wawancara dengan Ali Imron Pelaku Usaha Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo
Bujang Kabupaten Tebo pada 26 Desember 2020.
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pengusaha Arang Kayu (tobong) adalah berjumlah 19 0rang. Usaha Arang Kayu
(tobong). Hal ini bukan merupakan mata pencaharian utama namun potensi
penjualan sanagatlah baik karean banyaknya kebutuhan masyarakat terhadap
Arang Kayu (tobong) dan sebaran tungku untuk pembuatan Arang Kayu (tobong)
menyebar hampir merata pada Desa Tirta Kencan. Banyaknya tungku pembuatan
Arang Kayu (tobong) mencapai hingga 127 buah. Setiap pelaku usaha memiliki
lebih dari 1 buah tungku, bahkan ada yang memiliki hingga 28 buah tungku.
Bentuk tungku pembakaran Arang kayu (tobong) yang ada berupa tipe kubah
dengan ukuran keliling 4,5 meter dan tinggi 2,5 meter.57
3.

Adanya Permintaan
Wawancara peneliti dengan Edi Sugiarti Pelaku Usaha Arang Kayu

mengatakan:
Usaha Arang Kayu (tobong) pada awal mulanya menjadi salah satu
sumber alternatif mata pencaharaian bagi masyarakat Desa Tirta Kencana
ditengah-tengah rendahnya harga karet yang menjadi mata pencaharian
utama bagi masyarakat Desa Tirta Kencana. Usaha arang kayu (tobong)
juga mendapat penerimaan pasar yang baik, bahkan tidak hanya di dalam
negeri akan tetapi juga di luar negeri. 58
Berdasarkan dari hasil wawancara di atas usaha arang kayu (tobong)
menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan karena banyaknya permintaan
dari para konsumen baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Banyaknya
permintaan akan Arang Kayu (tobong) disebabkan oleh kebutuhan dari
masayarakat sendiri akan Arang Kayu (tobong) tersebut.
57

Kantor Desa Tirta Kencana, Dokumentasi Jumlah Pelaku Usaha Tobong, 26 Desember

2020.
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B.

Kebijakan

Pemerintah

Desa

dalam

Pencegahan

Pencemaran

Lingkungan yang ditimbulkan dari Usaha Arang Kayu (Tobong) di
Desa Tirta Kencana
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 22 ayat (1)
menyebutkan setiap usaha dan / atau kegiatan yang berdampak penting terhadap
lingkungan hidup wajib memiliki amdal.59
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang
Izin Lingkungan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap usaha dan / atau
kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin
lingkungan.60
Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Perizinan Tertentu pasal 1 ayat (12) menyebutkan perizinan tertentu
adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemeberian izin kepada
orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum menjaga kelestarian lingkungan. 61
Izin gangguan yang dijelaskan pada pasal 1 ayat (18) yang selanjutnya
disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi
59
60

Pasal 22 ayat(1)
Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan , Pasal 2

ayat (1)
61

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan
Tertentu, Pasal 1 ayat (12).
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atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan
gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh
pemerintah pusat atau pemerintah daerah.62
Pengelolaan lingkungan hidup adalah pemanfaatan dan peningkatan
kualitas lingkungan hidup yang telah dibebankan kepada manusia sebab Allah
telah menciptakan manusia dari bumi (tanah) dan menjadikan manusia sebagai
pemakmurnya. Amanat Allah yang dibebankan kepada manusia adalah
memakmurkan bumi ini dengan kemakmuran yang mencakup segala bidang,
menegakkan masyarakat insani yang sehat dan membina peradapan insani yang
menyeluruh mencakup semua segi kehidupan sehingga dapat mewujudkan
keadilan hukum illahi di bumi tanpa paksaan dan kekerasan, akan tetapu denagn
pelajaran dan kesadaran sendiri.
Jika dilihat dari hasil observasi 19 pemilik usaha arang kayu (tobong) yang
berada di Desa Tirta Kencana tidak memiliki izin usaha. Usaha arang kayu
(tobong) tersebut masih ilegal, tidak memperhatikan kelsestarian lingkungan,
menimbulkan bahaya dan kerugian bagi masyarakat.
Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah mempunyai peran yang penting
dalam mencari solusi terhadap dampak dan pengaruh yang ditimbulkan dari
adanya usaha arang kayu (tobong) yang ada di Desa Tirta Kencana. Pemerintah
harus bisa bahwa tugas dan tanggung jawab mereka adalah memastikan seluruh
masyarakat dapat hidup sejahtera dan terhindar dari berbagai macam bahaya.

62

Pasal 1 ayat (18).
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Wawancara peneliti dengan Joko Suwondo selaku Kepala Desa Tirta
Kencana mengatakan:
Bahwa dengan adanya usaha Arang Kayu (tobong) di Desa Tirta Kencana
tidak hanya menimbulkan bahaya terhadap lingkungan, akan tetapi juga
menyebabkan meningkatnya perekonomian masyarakat. Untuk itu adanya
usaha Arang Kayu (tobong) perlu dilakuak suatu tindakan terhadap
pencegahan dan perbaikan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan.63
Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa usaha arang kayu (tobong)
harus didorong karena tidak hanya menimbulkan pencemaran terhadap
lingkungan akan tetapi juga menyebabkan perbaikan perekonomian masyarakat
karena rendahnya harga karet dan sawit yang notabennya menjadi mata
pencaharian utama bagi masyarakat Desa Tirta Kencana. Adanya usaha arang
kayu (tobong) membuka peluang kerja kepada masyarakat sekitar. Hal yang dapat
dilakukan Pemerintah Desa Tirta Kencana yaitu dengan meminimalisir dampak
pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari adanya usaha arang kayu (tobong).
Kebijakan dan upaya dari pemerintah Desa Tirta Kencana terhadap
pencegahan pencemaran lingkungan:
1.

Pembentukan Organisasi Para Pelaku Usaha Arang Kayu (tobong).
Organisasi para pelaku usaha arang kayu (tobong) Desa Tirta Kencana
beranggotakan 23 pelaku usaha. Tujuan dari organisasi para pelaku usaha
arang kayu (tobong) dibuat untuk mempermudah pemerintah Desa Tirta
Kencana dalam mengatur dan mengarahkan pelaku usaha untuk dapat

63

Wawancara dengan Joko Suwondo Selaku Kepala Desa Tirta Kencana Kecamatan
Rimbo Bujang Kabupaten Tebo pada 26 Desember 2020.
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memperhatikan dan mengelola dampak dari adanya usaha arang kayu
(tobong) tersebut sehingga dapat diminimalisir pencemaran lingkungan
yang terjadi akibat adanya usaha tersebut.
Wawancara peneliti dengan Joko Suwondo selaku Kepala Desa Tirta
Kencana mengatakan:
Sejak usaha Arang Kayu (tobong) ada dan menimbulkan polemik antara
pelaku usaha dan masyarakat kami selaku Pemerintah Desa berusaha
mencari solusi agar usaha tersebut tetap bisa dijalankan, salah satunya
denga

membuat

organisasi

para

pelaku

usaha

dengan

tujuan

mempermudah dalam proses sosilisasi dan pengarahan. Gagasan ini sudah
kami mulai sejak satu tahun usaha ini berjalan tinggal menunggu
tanggapan dan partisipasi dari pelaku usaha.
Berdasarkan hasil wawancara diatas Pemerintah Desa Tirta Kencana sudah
berupaya untuk mencari solusi dengan tidak mementingkan sebelah pihak agar
terciptanya kesejahteraan seluruh masyarakat. Namun karena kurangnya
tanggapan dan partisipasi dari para pelaku usaha arang kayu (tobong) maka
organisasi ini tidak dapar berjalan dengan sebagaimana mestinya dan hanya
berjalan sampai pada tahap pengumpulan para pelaku usaha arang kayu (tobong).
2.

Pembuatatan Instalansi Penyulingan Berkolaborasi dengan BUMDES.
Di Desa Tirta Kencana terdapat beberapa tungku konvensional untuk

memproduksi Arang Kayu (tobong) yang dikelola sendiri oleh masyarakat. Proses
pembuatan Arang Kayu (Tobong) di Desa Tirta Kencana sudah dilakukan sejak 3
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tahun terakhir, dengan asap hasil pembakarannya terbuang begitu saja sehingga
menjadi pencemaran diudara. Dengan timbulnya pencemaran asap akibat dari
pembakaran Arang Kayu (Tobong) masyarakat banyak yang mengeluh karena
terganggu oleh asap yang ada dan meminta para pelaku usaha beserta pemerintah
setempat untuk dapat mengatasi masalah tersebut.
Wawancara peneliti dengan Joko Suwondo selaku Kepala Desa Tirta
Kencana mengatakan:
Limbah asap hasil pembakaran Arang Kayu (Tobong) berencana akan
diolah menjadi asap cair atau cuka yang dapat dimanfaatkan kembali oleh
masyarakat sebagai pupuk dengan berkolaborasi atau bekerjasama dengan
BUMDES.64
Berdasarkan hasli wawancara diatas Pemerintah Desa Tirta Kencana sudah
berupaya untuk meminimalisir limbah asap hasil pembakaran Arang Kayu
(tobong) dengan dilakukan penyulingan sehingga hasilnya dapat berupa asap cair
atau cuka yang dapat digunakan untuk pupuk. Selain itu Pemerintah Desa Tirta
Kencana juga mengajak para pelaku usaha Arang Kayu (tobong) untuk
berkolaborasi atau bekerja sama dengan BUMDES agar dapat meminimalisir dana
yang akan dikeluarkan oleh para pelaku usaha. Alat penyulingan akan difasilitasi
oleh pihak BUMDES dan sebagai timbal baliknya hasil dari penyulingan asap
tersebut yang berupa asap cair atau cuka akan menjadi milik BUMDES yang
nantinya akan diperjualbelikan kepada masyarakat.

64
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Asap cair adalah komoditas yang relatif baru berkembang sehingga
masyarakat belum banyak mengenalmya. Pemanfaatan asap cair umumnya
digunakan pada sector pertanian, diantaranya dapat membuat tanaman menjadi
lebih sehat, mereduksi jumlah insektida dan parasit tanaman, sedangkan
pencampurannya dengan nutrisi pupuk dapat membuat tanaman tumbuh menjadi
lebih baik, sebagai growth promoter dan pupuk alam dapat menggantikan pupuk
kimia, meredukusi bau dari kompos dan pupuk kandang serta menyempurnakan
kualitasnya. Asap cair adalah suatu kompenen organik dengan kandungan
beberapa senyawa penting yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan antara
lain perkebunan, pengawetan makanan dan pengobatan. Sebagai bahan pengawet
pada makanan, asap cair dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur,
sehingga memperpanjang umur simpanan. 65
Asap cair grade 1 digunakan sebagai pengawet makanan seperti bakso,
mie, dan tahu. Asap cair grade 2 untuk pengawet ikan dan daging pengganti
formalin, serta asap cair grade 3 tidak digunakan sebagai pengawet bahan pangan,
akan tetapi digunakan pada pengelolahan karet, penghilang bau, dan pengawet
kayu agar tidak dimakan rayap.66
Jika organisasi para pelaku usaha arang kayu (tobong) dapat berjalan
dengan baik maka penerapan instalansi penyulingan berkolaborasi dengan

65

Noor Mirdad, M.Faisal Mahdie, dan Randika Segah,”Rendemen Arang Sekam dan
Kualitas Asap Cair Sekam Padi”, Jurnal Hutan Tropis,Vol.3.3, (November 2015), hlm.261.
66
Suherman, Alfansuri, “Rancang Bangun Alat Distilasi Asap Cair Shell Bertingkat
untuk Meningkatkan Kualitas Asap Cair”, Jurnal Mesin Sains Terapan, Vol.3.2, (Agustus 2019),
hlm.64.
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BUDES dapat dilakakukan. Akan tetapi karena organisasi tersebut tidak berjalan
maka penerpan kebijakan ini hanya menjadi rencana hingga sekarang.
3.

Lokalisasi Tempat Produksi Arang Kayu (tobong)
Lingkungan yang sehat yaitu lingkungan yang terbebas dari berbagai
macam gangguan pencemaran lingkungan. Adanya usaha arang kayu
(tobong) di Desa Tirta Kencana menyebabkan pencemaran laingkungan
karena asap yang ditimbulkan pada proses pembakaran dan letak usaha
arang kayu (tobong) itu sendiri yang dekat dengan tempat tinggal
masyarakat.
Wawancara peneliti dengan Joko Suwondo Selaku Kepala Desa Tirta

Kencana mengatakan:
Pengumpulan para pelaku usaha Arang Kayu (tobong) sering kami
lakukan guna memberikan solusi mengenai dampak akibat dari usaha
tersebut dan mengajak para pelaku usaha untuk bekerjasama dalam
meminimalisir dampak pencemaran lingkungan akibat asap yang
dikeluarkan pada saat proses pembakaran Arang Kayu (tobong dan bahkan
kami undang Dinas Lingkungan Hidup guna melakukan pembinaan
terhadap pelaku usaha Arang Kayu (tobong).67
Berdasarkan hasil wawancara diatas Pemerintah Desa Tirta Kencana
melakukan pendekatan kepada para pelaku usaha Arang Kayu (tobong) yang
berguna untuk memberikan wawasan kepada para pelaku usaha mengenai
pentingnya menjaga lingkungan hidup. Selain itu para pelaku usaha diharapakan
tidak hanya berfokus pada keuntungan yang didapatkan akan tetapi juga
mempehatikan keselamatan masyarakat.
67

Wawancara dengan Joko Suwondo Selaku Kepala Desa Tirta Kencana Kecamatan
Rimbo Bujang Kabupaten Tebo pada 26 Desember 2020.
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Wawancara peneliti dengan Sumarjo selaku masyarakat Desa Tirta
Kencana mengatakan “Para pelaku usaha seharusnya mendirikan usaha Arang
Kayu (tobong) jauh dari pemukiman masyarakat agar asap yang dihasilkan pada
saat proses pembakaran tidak terlalu berdampak langsung kepada masyarakat.”68
Berdasarkan hasil wawancara diatas masyarakat Desa Tirta Kencana tetap
mendukung adanya usaha Arang Kayu (tobong) tersebut akan tetapi
mengharapkan para pelaku usaha untuk meninjau kembali letak usahanya agar
didirikan jauh dari pemukiman masyarakat agar dampak yang ditimbulkan dari
usaha tersebut tidak langsung terkena oleh masyarakat.
Wawancara peneliti dengan Joko Suwondo selaku Kepala Desa Tirta
Kencana mengatakan “dalam mendirikan usahanya para pelaku usaha Arang Kayu
(tobong) diharapkan dapat menjaga jarak dari pemukiman warga yaitu sejauh
500m.”69
Berdasarkan hasil wawancara diatas Pemerintah Desa Tirta Kencana sudah
berupaya tetap mendukung semua pihak baik dari sisi masyarakat dengan
memperhatikan kesehatan masyarakat dan para pelaku usaha dengan tetap
mendukung usahanya tersebut, terbukti dengan mendengarkan keluhan atau
aspirasi dari masyarakat ataupun para pelaku usaha Arang Kayu (tobong).

68

Wawancara dengan Sumarjo Selaku masyarakat Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo
Bujang Kabupaten Tebo pada 26 Desember 2020.
69
Wawancara dengan Joko Suwondo Selaku Kepala Desa Tirta Kencana Kecamatan
Rimbo Bujang Kabupaten Tebo pada 26 Desember 2020.
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Wawancara peneliti dengan Ali Imron selaku pelaku usaha arang kayu
(tobong) di Desa Tirta Kencana mengatakan “Kami tidak mungkin memindakhan
usaha kami karena sama saja membuat usaha dari awal dan hal tersebut tentu
membutuhkan biaya yang tidak sedikit”70
Dan jika dilihat dari daftar pemilik Usaha Arang Kayu (tobong) di Desa
Tirta Kencana, 19 pelaku usaha yang masih beroperasi tersebut tidak ada yang
memenuhi kriteria dalam lokalisasi tempat usaha seperti yang sudah dikatakan
oleh Bapak Joko Suwondo selaku Kepala Desa Tirta Kencana.
C.

Kendala dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan dengan
Adanya Usaha Arang Kayu (tobong) di Desa Tirta Kencana
Perencanaan dan strategi yang kurang untuk mencegah dampak yang

ditimbulkan dari usaha Arang Kayu (tobong) merupakan hal yang dapat
menyebabkan pencemaran lingkungan dan polusi udara. Hal ini tidak diperhatikan
dan diterapkan oleh para pelaku usaha Arang Kayu (tobong) padahal perencanaan
dan strategi untuk mencegah pencemaran lingkungan adalah hal pokok yang harus
dilakukan sebelum pelaku usaha mendirikan usahanya.
Dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pasti akan
menemukan kendala dalam penerapannya, berikut ini kendala dari Pemerintah
Desa Tirta Kencana dalam pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan
oleh adanya Usaha Arang Kayu (tobong):

70

Wawancara dengan Ali Imron Selaku Pelaku Usaha Desa Tirta Kencana Kecamatan
Rimbo Bujang Kabupaten Tebo pada 27 Desember2020.
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1.

Rendahnya Partisipasi dari Pelaku Usaha Arang Kayu (tobong)
Partisipasi masyarakat dapat berupa keikutsertaan secara langsung

masyarakat dalam program atau kebijakan dari pemerintah ataupun secara tidak
langsung seperti berupa sumbangan pikiran atau ide, tenaga, dana ataupun
pendapat dalam pembuatan kebijakan itu sendiri.
Wawancara peneliti dengan Joko Suwondo Selaku Kepala Desa Tirta
Kencana mengatakan “kurangnya respon oleh pelaku usaha Arang Kayu (tobong)
untuk mencegah dampak pencemaran lingkungan dan polusi menjadi kendala
penting.”71
Berdasarkan hasil wawancara di atas Pemerintah Desa Tirta Kencana
sudah berupaya untuk memberikan solusi kepada pelaku usaha Arang Kayu
(tobong) dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat usaha tersebut akan
tetapi kurangnya respon dari pelaku usaha dalam penerepan kebijakan yang telah
dibuat membuat kebijakan tersebut tidak dapat dijalankan dengan sebagaimana
mestinya.
Wawancara peneliti dengan Ali Imron Selaku Pelaku Usaha Arang Kayu
(tobong) Desa Tirta Kencana mengatakan “terlalu banyak persyaratan dan
prosedur untuk mengurus izin Usaha Arang Kayu (tobong) untuk menjadi usaha
yang legal.”72

71

Wawancara dengan Joko Suwondo Selaku Kepala Desa Tirta Kencana Kecamatan
Rimbo Bujang Kabupaten Tebo pada 26 Desember 2020.
72
Wawancara dengan Ali Imron Selaku Pelaku Usaha Arang Kayu Desa Tirta Kencana
Kecamatan Rimbo Bujang pada 27 Desember 2020.
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Berdasarkan hasil wawancara diatas kurangnya pemahaman dan tidak
adanya perencanaan diawal mengenai bagaimana usaha Arang Kayu (tobong)
kedepannya menjadi kendala utama untuk pencemaran lingkungan tetap
terjadinya. Ketika pelaku usaha sudah menyadari akan pentingnya mengelola asap
hasil pembakaran usahanya dengan menerapkan upaya dan kebijakan yang telah
dibuat oleh pemerintah maka pencemaran lingkungan baru akan dapat berjalan
dengan baik.
Selain itu kurangnya kesadaran atau partisipasi dari para pelaku usaha
arang akayu (tobong) menjadi kendala utama dalam penerapan kebijakankebijakan dari Pemerintah Desa Tirta Kencana. Adapun yang mejadi faktor
penyebab rendahnya partisipasi dari para pelaku usaha arang kayu (tobong) yaitu
dalam segala hal yang bersangkutan dengan persyaratan dan prosedur dalam
mengurus izin usaha.
2.

Kurangnya Dana
Dana memiliki peran yang sangat penting dalam setiap perealisasian suatu

kebijakan. Suatu kebijakan jika tidak didukung oleh dana maka tidak akan bisa
dilaksankan. Dalam pelaksanaan kebijakan dalam pencegahan pencemaran
lingkungan denga adanya Usaha Arang Kayu (tobong) perlu dilakukan
penyulingan asap yang di hasilkan pada saat proses pembakaran agar asap tersebut
dapat dimanfaatkan kembali dan tidak mencemari lingkungan.
Wawancara peneliti dengan Joko Suwondo Selaku Kepala Desa Tirta
Kencana mengatakan “jika pelaku Usaha Arang Kayu (tobong) memberikan
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respon atas kebijakan yang telah kami buat, kami akan memfasilitasi alat
penyulingan dengan cara berkolaborasi dengan pihak BUMDES.”73
Berdasarkan hasil wawancara diatas kembali lagi kepada kurangnya
pastisipasi masyarakat menjadi kendala utama. Pemerintah Desa Tirta Kencana
sudah berupaya dengan membuat kebijakan dan mencarikan solusi kurangnya
dana dari pelaku usaha dalam membeli alat penyulingan dengan mengajak pelaku
Usaha Arang Kayu (tobong) untuk berkerjasam dengan pihak BUMDES, akan
tetapi kembali lagi karena rendanya kesadaran pelaku usaha maka kebijakan
tersebut tidak dapat terlealisasikan.
Wawancara peneliti dengan Ali Imron Selaku Pelaku Usaha Arang Kayu
(tobong) Desa Tirta Kencana mengatakan:
sebenarnya kami ingin menerapkan saran dari Pemerintah Desa untuk
melakukan penyulingan terhadap asap yang dikeluarkan pada saat proses
pembakaran Arang Kayu (tobong), akan tetapi mahalnya harga alat
penyulingan menyebabkan kami tidak bisa merealisasikannya, dan katanya
Pemerintah Desa akan memfasilitasi alat penyulingan akan tetapi hingga
sekarang tidak diberikan74
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa tidak terjadinya
kerjasama yang baik antara Pemrintah Desa Tirta Kencana dengan pelaku usaha
arang kayu (tobong). Para pelaku usaha arang kayu (tobong) berpendapat bahwa
mahalnya harga penyulingan menjadi kendala utama dalam penerapan kebijakan
tersebut, dan kurangnya komunikasi antara Pemerintah Desa dan pelaku usaha dan
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Wawancara dengan Joko Suwondo Selaku Kepala Desa Tirta Kencana Kecamatan
Rimbo Bujang Kabupaten Tebo pada 26 Desember 2020.
74
Wawancara dengan Ali Imron Pelaku Usaha Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo
Bujang Kabupaten Tebo pada 27 November 2020.

65

tidak adanya kepercayaan pelaku usaha arang kayu (tobong) yang menyebabkan
kebijakan tersebut tidak dapat direalisasikan.
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BAB V
PENUTUP
A.

Kesimpulan
1. Faktor pendorong terjadinya usaha Arang Kayu (tobong) pada awalnya
adalah sebagai jalan alternatif bagi masyarakat Desa Tirta Kencana
karena rendahnya harga jual karet yang menjadi sumber mata
pencaharian utama bagi masyarakat. Banyaknya permintaan Arang
Kayu (tobong) baik dari dalam negeri mauapun di luar negeri dan
mudahnya bahan baku untuk didapatakan menjadikan usaha Arang
Kayu (tobong) berkembang dengan pesat ditengah-tengan masyarakat
dan bertahan hingga sekarang.
2. Kebijakandalam

pencegahan

pencemaran

lingkungan

yang

ditimbulakan dari usaha Arang Kayu (tobong) sudah dilakukan oleh
pemerintah, baik mulai dari memperhatikan kesejahteraaan dan
keselamatan para pelaku usaha maupun masyarakat umum. Kebijakan
dan upaya dalam pencegahan pencemaran lingkungan dilakukan
Pemerintah Desa Tirta Kencana dimulai dari menjadikan pelaku usaha
dalam satu wadah agar memudahakan Pemerintah Desa Tirta Kencana
dalam mengkoordinir dan mengawasi pelaku usaha. Selain itu beberapa
kebijakan juga telah dibuat oleh Pemerintah Desa Tirta Kencana yaitu
dengan mengajak para pelaku usaha untuk berkolaborasi dengan
BUMDES mengenai mengelola asap hasil pembakaran Arang Kayu
(tobong) agar dapat berguna dan tidak mencemari lingkungan sekitar.
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Lokalisasi tempat produksi Arang Kayu (tobong) minimla sejauh 500m
juga dilakukan guna meminimalisir dampak polusi yang disebabkan
pada saat proses pembakaran Arang Kayu (tobong).
3. Kendala Pemerintah Desa Tirta Kencana dalam upaya pencegahan
pencemaran lingkungan dengan adanaya usaha Arang Kayu (tobong)
adalah kurangnya respon dan tanggapan dari para pelaku usaha. Bentuk
keperdulian Pemerintah Desa Tirta Kencana terhadap pencemaran
lingkungan akibat adanya usaha Arang Kayu sudah dilakukan mulai
dari perencanan dan tahap awal perelesasian akan tetapi kurangnya
respon dari pelaku usaha Arang Kayu (tobong) mengakibatakan upaya
dan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa Tirta Kencana
tidak dapat berjalan dengan baik. Selain itu kurangnya dana dan tidak
adanya kepercayaan para pelaku usaha terhadap kebijakan yang dibuat
oleh Pemerintah Desa menjadi kendala utama dalam perealisasian
kebijakan-kebijakan yang telah dibuat.
B.

Saran
Penulis berharap kepada Pemerintah Desa Tirta Kencana untuk
lebih tegas lagi kepada para pelaku usaha Arang Kayu (tobong) yang tidak
patuh dalam menerapkan dan merealisasikan upaya dan kebijakan yang
telah dibuat guna dapat meminimalisir pencemaran lingkungan yang
diakibatkan dari usaha Arang Kayu (tobong) tersebut. Kepada para pelaku
usaha juga diharapkan untuk dapat menerpakan dan mengikuti upaya dan
kebijakan yang telah dibuat oleh Pemintah Desa Tirta Kencana dalam
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mencegah pencemaran lingkungan yang terjadi akibat asap yang
dihasilkan dari proses pembakaran Arang Kayu (tobong) agar seluruh
masyarakat Desa Tirta Kencana dapat hidup secara berdampingan dan
tidak ada pihak yang dirugikan.
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