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RINGKASAN 

AGUNG GUNAWAN . E34062360. Analisis Masalah Implementasi Kebijakan 
Daerah tentang Konservasi Kawasan Goa Pawon Karst Citatah Kabupaten 
Bandung Barat. Dibimbing oleh SAMBAS BASUNI dan ARZYANA SUNKAR. 
 

 Karst Citatah memiliki potensi sumberdaya alam hayati dan nirhayati 
yang tinggi, sehingga wajar jika terdapat banyak kepentingan di kawasan ini. 
Banyaknya pemangku kepentingan di Karst Citatah ternyata telah menyebabkan 
terjadinya benturan kepentingan dari aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Hal ini 
perlu pengelolaan yang bersifat lintas sektoral dengan campur tangan pemerintah 
melalui kebijakan. Saat ini sudah ada beberapa kebijakan daerah tentang Karst 
Citatah termasuk Goa Pawon yang merupakan Cagar Budaya yang terkait upaya 
konservasi, namun implementasi kebijakan-kebijakan tersebut dirasa belum 
terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya aktifitas 
pertambangan batu kapur di kawasan yang menyebabkan terancamnya perbukitan 
karst, hilangnya sumber mata air, dan potensi konflik sosial. Oleh karena itu, 
penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang faktor-faktor yang 
menghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan di kawasan 
Goa Pawon, Desa Gunung Masigit dan Desa Citatah, Karst Citatah, Kabupaten 
Bandung Barat dari bulan Desember 2010-Januari 2011. Alat yang digunakan 
adalah peralatan tulis, kamera, panduan wawancara dan kuesioner. Data yang 
diambil berupa data primer dan sekunder melalui observasi lapang, wawancara 
mendalam pada stakeholder, kuesioner, dan studi pustaka. Secara umum, data 
dianalisis secara deskriptif dalam bentuk tabulasi dan data kebijakan dianalisis 
menggunakan metode analisis isi (content analysis).  

Karst Citatah memiliki keunikan yaitu kompleks perbukitan batu gamping 
tertua di pulau Jawa dimana Goa Pawon merupakan hunian purba yang masih bisa 
kita saksikan keberadaannya saat ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
interaksi masyarakat terhadap kawasan sangat tinggi. Sebagian besar masyarakat 
Karst Citatah memanfaatkan kawasan untuk pertanian dan pertambangan, dimana 
pertambangan batu kapur menjadi primadona. Sikap masyarakat terhadap 
keberadaan pertambangan batu kapur adalah: sebanyak 53,3 % menyatakan 
setuju; 16,7% tidak setuju; dan 30% tidak berpendapat. Sedangkan tanggapan 
terkait pentingnya perlindungan kawasan Goa Pawon sebanyak 83,3% 
mengatakan penting. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa sebenarnya walaupun 
masyarakat menyatakan penting untuk melindungi lingkungannya namun 
sebagian besar tetap mendukung keberadaan pertambangan. Kebijakan-kebijakan 
daerah yang sudah diterapkan dirasa belum terlaksana secara optimal, karena 
kondisi masyrakat yang belum siap untuk dialihkan ke non-tambang, kurangnya 
SDM dalam pelaku kebijakan, dana, sarana dan prasarana. Sehingga upaya yang 
dilakukan stakeholder baru sebatas rencana dan belum banyak kegiatan teknis 
yang dilakukan. 
 
 
Kata kunci: masalah implementasi, implementasi kebijakan, konservasi karst, 

Goa Pawon, Karst Citatah 



SUMMARY  

AGUNG GUNAWAN . E34062360. Analysis of Implementation Issues on 
Regional Policy on the Conservation of Pawon Cave, Karst Citatah, West 
Bandung Regency. Supervised by SAMBAS BASUNI and ARZYANA 
SUNKAR 

Karst Citatah has high biological and non-biological natural resources 
potentials, thus it is expected that there are many interests on this area. However, 
this has led to conflicting interests on economic, social, and ecological issues. 
This requires cross-sectoral management by the government through policy 
interventions. Currently there exist some regional  policy on Karst Citatah 
including Pawon Cave which is related to culture heritage conservation efforts, 
nevertheless such policies have not shown optimum performance. This can be 
observed from the presence of many limestone  mining activities in the area 
threatened the existence of karst hills, loss of springs, and potential of social 
conflict. Therefore, this study was conducted to obtain information on the factors 
that hinder the implementation of the policies. The study was conducted in the 
area of Pawon Cave, Gunung Masigit and Citatah Villages of Karst Citatah, West 
Bandung Regency from December 2010-January 2011. The tools used in this 
research include cameras, interview guidelines and questionnaires. Data taken in 
the form of primary and secondary data through field observation, in-depth 
interviews with stakeholders, questionnaires, and literature study. In general, data 
were analyzed descriptively using tabulations, while policy data were analyzed 
using content analysis method.  

Karst Citatah has a unique complex of the oldest karst limestone hills on 
the island of Java and Pawon Cave as an ancient cave inhabited by prehistoric 
men. Results of this study indicated a very high interaction of local communities 
on the area.  Most of them used the area for agriculture and mining, where 
limestone mining seemed to be the  most preferred. Results for the public attitudes 
towards the presence of limestone mining were as follows 53.3% agreed; 16.7% 
disagreed, and 30% abstain, while 83.3% of the responses agreed that it was 
important to protect  Pawon Cave. These results showed that although the people 
were aware of the importance  to protect the environment, nevertheless the 
majority continued to support the existence of limestone mining. The 
implemented regional policies have not shown optimum performance due to the 
unprepared  condition of the local communities to change jobs  to non-mining, 
lack of human resources as policy actors, lack of funds, facilities and 
infrastructures. Thus, the current stakeholders’ efforts  were only in the very early 
stage, i.e., planning and have not been implemented technically. 
 
 

Key words: implementation issues, policy implementation, karst conservation, 
Pawon Cave, Karst Citatah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Karst Citatah yang terletak di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung 

Barat memiliki potensi tinggi antara lain sebagai bahan tambang batu kapur, 

memiliki nilai hidrologi serta keanekaragaman hayati (Samodra 2004). Potensi 

lainnya yang dapat ditemukan adalah perkebunan cokelat, karet, lokasi Pusdik 

TNI AD, mata air, dan objek wisata seperti pemandian air panas dan situs Cagar 

Budaya Goa Pawon (Bachtiar 2004; Yunianto 2008) yang telah banyak 

mengungkap nilai sejarah Kota Bandung (Suganda 2004). Mengingat potensi 

Karst Citatah sebagai sumberdaya hayati dan nirhayati, maka menurut Mitchell 

(2007) mengungkapkan bahwa jika pada suatu kawasan memiliki potensi tersebut 

adalah wajar bila terdapat banyak pemangku kepentingan di kawasan tersebut.  

Banyaknya pemangku kepentingan di Karst Citatah ternyata telah 

menyebabkan terjadinya benturan kepentingan dari aspek ekonomi, sosial, dan 

ekologi. Salah satu pemanfaatan yang terlihat dengan jelas adalah adanya kegiatan 

pertambangan dalam skala besar di Karst Citatah yang dikhawatirkan akan 

semakin menganggu kualitas lingkungan sekitar. Benturan kepentingan tersebut 

membutuhkan pengelolaan yang berazas holistik dan bersifat lintas sektoral serta 

campur tangan pemerintah melalui kebijakan (Dunn 1999; Kartodihardjo 2007).  

Implementasi kebijakan yang sesuai tujuan merupakan hal penting untuk 

tercapainya hasil yang diharapkan (Sembiring 1997). Saat ini sudah ada beberapa 

kebijakan daerah terkait upaya konservasi Goa Pawon dan Karst Citatah. 

Kebijakan-kebijakan tersebut pada intinya menekankan agar pengelolaan kawasan 

karst dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekologi serta 

kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya, masih banyak 

permasalahan yang timbul seperti hilangnya beberapa sumber mata air, perbukitan 

karst yang rusak, dan terancamnya situs Goa Pawon (Yunianto 2008).  

Mengingat kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan 

informasi tentang faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan 
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tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat dijadikan sebagai acuan dan landasan 

untuk rencana pengelolaan selanjutnya. 

  

1.2 Perumusan Masalah  

Perlindungan kawasan Karst Citatah sudah mendapat perhatian dari 

pemerintah yang ditunjukkan dengan adanya upaya-upaya konservasi kawasan 

Karst Citatah melalui penetapan Goa Pawon sebagai Cagar Budaya yang 

ditetapkan melalui Perda No. 2 tahun 2006. Bahkan pada pertengahan tahun 2010, 

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia telah mengajukan 

kawasan Karst Citatah ke UNESCO untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya 

Dunia. Selain itu,. Pada tanggal 10 Juni 2010 diadakan sebuah seminar terkait 

pengelolaan Karst Citatah, yang menghasilkan Deklarasi Citatah yang 

menegaskan beberapa hal yaitu: (1) Karst Citatah khususnya Goa Pawon, Pasir 

Pawon, Pasir Masigit, Pasir Bancana, Pasir Karang, dan Gunung Hawu 

merupakan kawasan yang harus dilindungi; (2) penataan kembali Goa Pawon 

sebagai tujuan wisata; dan (3) proses pengalihan mata pencaharian selain 

tambang. Upaya-upaya tersebut merupakan implementasi dari kebijakan yang 

sudah ada atau bahkan merupakan langkah awal untuk merumuskan kebijakan 

baru bagi Karst Citatah. 

 Implementasi kebijakan-kebijakan diatas dirasa belum terlaksana secara 

optimal, yang ditunjukkan dengan masih adanya kegiatan pertambangan di sekitar 

kawasan yang dilindungi ini. Sulitnya implementasi kebijakan di daerah karst 

didukung oleh persepsi masyarakatnya yang seringkali masih menganggap bahwa 

nilai manfaat yang paling penting dari suatu kawasan karst adalah batu kapur, 

selain kondisi topografi karst yang sulit untuk dikembangkan, dan banyaknya 

pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan (Wahyono 2000; Samodra 2003). 

Selain itu, hal lain yang dapat menghambat implementasi kebijakan menurut 

Widodo (2002) adalah staf, dana, informasi, kewenangan dan fasilitas. Lalu bisa 

saja faktor penghambat implementasi kebijakan adalah isi dari kebijakan itu 

sendiri yang kurang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini penting karena 

sistem kebijakan akan optimal jika ada keselarasan diantara tiga faktor yaitu 

lingkungan kebijakan, pelaku kebijakan, dan kebijakan publik (Dunn 1999). Dari 
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penjelasan di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana ketergantungan masyarakat sekitar terhadap SDA kawasan Goa 

Pawon? 

2. Apa saja yang sudah dilakukan oleh stakeholder terkait konservasi kawasan 

Goa Pawon? 

3. Bagaimana implementasi kebijakan daerah yang terkait konservasi di kawasan 

Goa Pawon? 

4. Apa yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan daerah terhadap 

konservasi kawasan Goa Pawon? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis masalah 

implementasi kebijakan pengelolaan kawasan Goa Pawon. Sedangkan untuk 

mencapai tujuan utama tersebut, terdapat tujuan-tujuan khusus yaitu: 

1. Mengidentifikasi ketergantungan masyarakat sekitar terhadap SDA kawasan 

Goa Pawon. 

2. Mendeskripsikan kegiatan yang sudah dilakukan stakeholder terkait 

konservasi kawasan Goa Pawon. 

3. Mendeskripsikan kebijakan daerah yang berkaitan dengan konservasi kawasan 

Goa Pawon. 

4. Menganalisis faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan daerah terkait 

konservasi kawasan Goa Pawon. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi masyarakat umum, untuk menambah pengetahuan terkait nilai penting 

karst, kebijakan dan permasalahan pengelolaannya. 

2. Bagi stakeholder, menambah informasi serta pengetahuan mengenai nilai 

penting karst dan faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan agar dapat 

dijadikan acuan untuk pengelolaan Karst Citatah kedepan. 

3. Bagi ilmu pengetahuan, dapat dijadikan rujukan serta pertimbangan untuk 

penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan karst. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Kebijakan 

 Kebijakan merupakan salah satu cara untuk mengatasi suatu masalah. 

Implementasi kebijakan yang sesuai tujuan merupakan hal penting untuk 

tercapainya hasil yang diharapkan (Sembiring 1997). Namun, dalam 

kenyataannya implementasi kebijakan terkadang tidak selalu sesuai dengan 

harapan. Banyaknya kepentingan dalam suatu pengelolaan merupakan faktor 

penghambat implementasi yang paling menonjol (Kartorihardjo 2007; Mitchell 

2007). Formulasi kebijakan yang tepat diperlukan agar dalam pelaksanaannya bisa 

dioptimalkan. Sehingga penekanan dalam proses pembuatan kebijakan perlu 

diperhatikan.  

 Proses pembuatan kebijakan memiliki beberapa tahapan yaitu perumusan 

masalah, formulasi kebijakan, adopsi, implementasi dan penilaian. Suatu 

kebijakan bisa dianalisis untuk mengetahui sejauh mana implementasi yang telah 

dilakukan dengan cara mendeskripsikan isi dari setiap kebijakan, sehingga akan 

terlihat kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan pelaksanaan sesungguhnya di 

lapangan. Sistem kebijakan dimana didalamnya kebijakan dibuat, mencakup 

hubungan timbal balik antara tiga unsur yaitu kebijakan (publik), pelaku 

kebijakan, dan lingkungan kebijakan (Dunn 1999).  

 Nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi dan dapat di 

identifikasi untuk dilakukan perbaikan kedepannya melalui tindakan publik 

merupakan masalah dasar kebijakan. Kebijakan publik yang telah disahkan tidak 

akan bermanfaat jika tidak terimplementasi dengan baik. Begitupun sebaliknya 

kebijakan yang akan di implementasikan harus memiliki perencanaan yang 

matang secara holistik (Dunn 1999).  

 Pada dasarnya semua kebijakan dalam bentuk Undang-Undang (UU), 

Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen), dan perundang-

undangan dasar lainnya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Namun 

dalam pelaksanaannya sering kali susah terealisasikan. Kebijakan tentang 

peraturan perizinan lebih dahulu dikeluarkan daripada mengenai kebijakan 
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pengelolaan itu sendiri. Sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut sering tidak 

terarah (Dunn 1999; Widodo 2002; Samodra 2003; Kartodihardjo 2007). Selain 

itu, untuk terciptanya pembangunan berkelanjutan harus melibatkan tiga aspek 

utama yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan (Sembiring 1997; Widodo 2002; 

Samodra 2003). 

 
2.2   Kebijakan terkait Konservasi Karst 

 Beberapa kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan karst sudah cukup 

banyak mulai dari UU sampai Peraturan Bupati. Namun untuk menuju kearah 

pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan masih 

belum optimal, karena sebagian besar anggota masyarakat memandang bahwa 

nilai manfaat yang paling penting dari karst adalah batu kapur (Wahyono 2000). 

Padahal jika dilakukan penilaian secara ekonomi, nilai lain selain tambang seperti 

wisata dan jasa pemanfaatan air cukup tinggi. Hal ini menunjukan bahwa nilai 

penting karst selain tambang sangat tinggi (Kurniawan 2008). Oleh karena itu, 

pengelolaannya perlu memperhatikan aspek lingkungan hidup karena karst 

merupakan sumerdaya yang tidak bisa diperbaharui. Pengelolaan kawasan karst 

secara berkelanjutan menurut IUCN (1997) dititik beratkan pada: (1) Kawasan 

karst yang memiliki nilai keaslian dan nilai sosial-budaya masyarakat yang tinggi; 

(2) Kawasan karst yang memiliki nilai-nilai penting yang strategis; (3) Kawasan 

karst yang memiliki kerusakan lingkungan paling sedikit; dan (4) Kawasan karst 

yang memiliki karakteristik tertentu. 

 Kawasan karst memiliki banyak nilai  penting, diantaranya adalah nilai 

hidrologi, sejarah-budaya, ekologi, sosial-ekonomi, estetika, wisata dan 

sebagainya (Samodra 2001). Nilai-nilai seperti itu perlu dikelola kearah 

perlindungan dan menjaga keaslian suatu bentangan khas dari suatu ekosistem 

sangat penting (MacKinnon et al 1990). 

 Kegiatan eksploitasi batu gamping seharusnya mengacu pada isu 

lingkungan internasional, seperti yang dikemukakan oleh Vermeulen & Whitten 

(1999) bahwa kegiatan eksploitasi di kawasan karst sebaiknya: 

1) Dilakukan di suatu wilayah yang sebelumnya pernah diusahakan. 

2) Dilakukan di suatu kawasan yang luas, dengan menyisakan salah satu bagian 

yang dianggap memiliki nilai strategis tinggi. 
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3) Dititik beratkan pada batu gamping jenis dolomit atau yang belum mengalami 

proses karstifikasi lanjut. 

4) Menghindari bukit-bukit terisolir. 

5) Menghindari goa, rongga, sungai bawah tanah dan mata air. 

6) Mengendalikan limbah yang mencemari sungai dan aliran sekitarnya. 

 Upaya perlindungan seharusnya benar-benar diterapkan dalam 

pengelolaan kawasan karst. Perlindungan bukan berarti tidak ada aktifitas 

pemanfaatan di kawasan tersebut. Namun dalam pengelolaannya perlu 

memperhatikan lingkungan hidup. Bentuk pengelolaannyapun sebaiknya 

disesuaikan berdasarkan klasifikasi kawasan karst yang tercantum dalam Kepmen 

ESDM No. 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst. 

Selain itu pelibatan masyarakat secara aktif melalui kelompok-kelompok yang 

sudah ada di masyarakat perlu ditingkatkan. Hal ini bisa mengefektifkan 

implementasi kebijakan (Falah 2008). 

 Klasifikasi kawasan karst menurut Kepmen ESDM No. 1456 

K/20/MEM/2000 pasal 12 ayat:  

1) Kawasan karst kelas I merupakan kawasan yang memiliki salah satu, atau 

lebih kriteria berikut ini : 

a. Berfungsi sebagai penyimpan air bawah tanah secara tetap (permanen) dalam 

bentuk akuifer, sungai bawah tanah, telaga atau danau bawah tanah yang 

keberadaannya mencukupi fungsi umum hidrologi. 

b. Mempunyai goa-goa dan sungai bawah tanah aktif yang kumpulannya 

membentuk jaringan baik mendatar maupun tegak yang sistemnya mencukupi 

fungsi hidrologi dan ilmu pengetahuan. 

c. Goa-goanya mempunyai speleotem aktif dan atau peninggalanpeninggalan 

sejarah sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata dan 

budaya. 

d. Mempunyai kandungan flora dan fauna khas yang memenuhi arti dan fungsi 

sosial, ekonomi, budaya serta pengembangan ilmu pengetahuan. 

2) Kawasan karst kelas II merupakan kawasan yang memiliki salah satu atau 

semua kriteria berikut ini : 
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a. Berfungsi sebagai pengimbuh air bawah tanah, berupa daerah tangkapan air 

hujan yang mempengaruhi naik-turunnya muka air bawah tanah di kawasan 

karst, sehingga masih mendukung fungsi umum hidrologi. 

b. Mempunyai jaringan lorong-lorong bawah tanah hasil bentukan sungai dan 

goa yang sudah kering, mempunyai speleotem yang sudah tidak aktif atau 

rusak, serta sebagai tempat tinggal tetap fauna yang semuanya memberi nilai 

dan manfaat ekonomi. 

3)  Kawasan kars kelas III merupakan kawasan yang tidak memiliki kriteria 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2). 

Sementara itu, pada pasal 13 menyebutkan bahwa kawasan karst kelas I 

merupakan kawasan lindung sumberdaya alam, yang penetapannya mengikuti 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 14 menerangkan 

bahwa bentuk pemanfaatan dan perlindungan kawasan karst adalah sebagai 

berikut: (1) di dalam kawasan karst kelas I tidak boleh ada kegiatan 

pertambangan; (2) di dalam kawasan karst kelas I dapat dilakukan kegiatan lain, 

asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk 

karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi kawasan karst; (3) di 

dalam kawasan karst kelas II dapat dilakukan kegiatan usaha pertambangan dan 

kegiatan lain, yaitu setelah kegiatan tersebut dilengkapi dengan studi lingkungan 

(Amdal atau UKL dan UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; (4) di dalam kawasan karst kelas III dapat dilakukan 

kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Menurut PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Nasional pada pasal 53 ayat 1 menyebutkan bahwa kawasan cagar alam 

geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 5 huruf a terdiri atas: (a) 

kawasan keunikan batuan dan fosil; (b) kawasan keunikan bentang alam; dan (c) 

kawasan keunikan proses geologi. Jika dilihat dari bunyi pasal tersebut, sudah 

jelas bahwa kawasan Karst Citatah khususnya Goa Pawon  termasuk ke dalam 

RTRW Nasional. 



 

BAB III  

METODOLOGI 

 

3.1. Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Karst Citatah tepatnya di kawasan 

Goa Pawon, Desa Gunung Masigit dan Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, 

Kabupaten Bandung Barat (Gambar 1). Secara keseluruhan, penelitian ini 

dilakukan dari bulan Desember 2010-Januari 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  Peta lokasi penelitian. 

3.2  Alat yang Digunakan 

  Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kamera, panduan 

wawancara, kuesioner dan peralatan tulis.  

 

3.3  Jenis Data yang Dikumpulkan  

Data-data yang diambil dalam penelitian ini berupa data primer dan 

sekunder yang disesuaikan dengan tujuan penelitian (Tabel 1). 

: Gunung Masigit 

: Goa Pawon 

: Desa Gunung Masigit Keterangan: 

Provinsi Jawa Barat 

Sumber: Direktorat Geologi Tata Lingkungan Bandung, 2000 

: Kawasan Goa Pawon  (Perbup No.7 Tahun 2010) 

Skala 1:25000 

: Desa Citatah 



 

Tipe sumber 
data dan 

imformasi 
Tujuan penelitian 

Kegunaan dalam penelitian 
Metode Sumber Data 

Pokok (Analisis) Penunjang 

Primer 

Mengidentifikasi ketergantungan 
masyarakat sekitar terhadap SDA 
kawasan Goa Pawon 
 
Mendeskripsikan kebijakan daerah 
yang berkaitan dengan konservasi 
kawasan Goa Pawon  
 

Persepsi masyarakat terhadap 
kawasan Goa Pawon, pekerjaan, 
kegiatan masyarakat 
 
Kebijakan daerah yang sudah 
diterapkan, tujuan dari kebijakan, 

 
                   - 
 
 
Kasus-kasus pelanggaran 
kebijakan, Sangsi untuk 
pelanggaran kebijakan, 

Kuesioner 
 
 
 
Wawancara 

Masyarakat 
sekitar 
 
 
Pemda 

Mendeskripsikan kegiatan yang 
sudah dilakukan stakeholder terkait 
konservasi kawasan Goa Pawon 

Informasi kegiatan yang sudah 
dilakukan, kegiatan yang akan 
dilakukan, kendala pelaksanaan 
kegiatan 
 

Stakeholder yang terlibat, 
intensitas kegiatan,  

Wawancara dan 
observasi 
lapang 

Stakeholder 
(Pemda dan 
LSM) 

Menganalisis faktor-faktor 
penghambat implementasi kebijakan 
daerah terkait konservasi kawasan 
Goa Pawon. 

Kendala terkait kegiatan konservasi 
kawasan Goa Pawon, Partsisipasi 
masyarakat terkait kegiatan 
konservasi kawasan Goa Pawon, 

Informasi  kepegawaian 
Pemda terkait, cara 
mensosialisasikan kebijakan 

Wawancara dan 
observasi 
lapang 

Stakeholder 
(Pemda, 
Masyarakat, dan 
LSM) 

Sekunder 

Mengidentifikasi ketergantungan 
masyarakat sekitar terhadap SDA 
kawasan Goa Pawon 
 
Mendeskripsikan kebijakan daerah 
yang berkaitan dengan konservasi 
kawasan Goa Pawon  
 

Mata pencaharian masyarakat, 
potensi kawasan 
 
 
Dokumen kebijakan terkait Karst 
Citatah, Instansi yang 
mengeluarkan, isi kebijakan, tujuan 
kebijakan 

 
                   - 
 
 
Kebijakan yang dijadikan 
acuan kebijakan daerah,  

Studi Literatur 
 
 
 
Studi Literatur 

Pemda 
 
 
 
Pemda 

Mendeskripsikan kegiatan yang 
sudah dilakukan stakeholder terkait 
konservasi kawasan Goa Pawon 
 

Dokumen   kegiatan stakholder 
terkait konservasi Goa Pawon-Karst 
Citatah; penyuluhan, reboisasi 

Kegiatan konservasi di 
kawasan lain (perbandingan),  

Studi Literatur Stakeholder, 
buku 

Menganalisis faktor-faktor 
penghambat implementasi kebijakan 
daerah terkait konservasi kawasan 
Goa Pawon. 

Dokumen mengenai implementasi 
kebijakan terkait konservasi Goa 
Pawon,  

Data kepegawaian Pemda 
terkait, data kerusakan dari 
kegiatan tambang batu kapur, 
peta kerusakan kawasan,  

Studi Literatur Stakeholder 
(Pemda, 
Masyarakat, dan 
LSM) 

Tabel 1  Matriks pengumpulan data 
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3.4  Metode Pengumpulan Data 

 Metode penelitian yang digunakan adalah : 

1. Pengamatan langsung (observation), bertujuan untuk memastikan dari hasil 

wawancara stakeholder mengenai kegiatan yang sudah dilakukan terkait 

konservasi kawasn Goa Pawon. 

2. Wawancara mendalam (in-depth interview), yaitu wawancara yang dilakukan 

pada narasumber secara mendalam dari pertanyaan yang diajukan secara 

fleksibel, terbuka, dan tepat sasaran (Lampiran 1). 

3. Kuesioner diberikan hanya kepada masyarakat sekitar (Lampiran 2) dengan 

jumlah sampel 30 orang yang dilakukan dengan menggabungkan 2 teknik 

yaitu judgmental sampling dan convenience sampling. 

(a) Judgmental sampling: Pengambilan sampel dilakukan atas dasar usia 

produktif dan jenis kelamin laki-laki. Hal ini karena sebagian besar pekerja 

adalah laki-laki sehingga peluang interaksinya dengan kawasan lebih 

tinggi. 

(b) Convenience sampling: Pengambilan sampel berdasarkan kemudahannya 

ditemui atau kesediaan untuk diwawancarai (Istijanto 2005). 

4. Studi pustaka, studi ini dilakukan untuk mendukung keabsahan dan 

pendalaman data untuk menganalisis data yang akan dilakukan.  

3.4.1  Penentuan Narasumber 

Narasumber yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah 

kepala dinas, kepala bagian, ketua organisasi masing-masing stakeholder, dan 

tokoh masyarakat (Tabel 2).  

Tabel 2  Stakeholder yang diwawancarai 

No Jabatan Instansi 
1. Kepala Bidang Konservasi Sumber 

Daya Alam dan Mitigasi Bencana 
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 
(BPLHD) Jawa Barat 

2. Kepala Bagian Mineral, Gas, dan 
Air Tanah (MGAT) 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 
Jawa Barat 

3. Kepala Bagian Planologi Dinas Kehutanan Jabar 
4. Kepala Bagian Konservasi Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Bandung Barat 
5. Koordinator KRCB Kelompok Riset Cekungan Bandung (KRCB) 
6. Sekretaris Paguyuban Kalang 

Budaya 
LSM Kebudayaan 

7. Kepala Seksi Dokumentasi Museum 
Geologi Bandung 

Badan Geologi 

8. Kepala Bagian Energi dan 
Pertambangan 

Dinas Bina Marga dan Pengairan Bandung Barat 
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No Jabatan Instansi 
9. Kepala Bagian Perencanaan Fisik 

dan Tata Ruang 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) Bandung Barat 

10. Kepala Bagian Kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan 
(Distanbunhut) Bandung Barat 

11. Kepala Bagian Budaya dan 
Purbakala 

Dinas Pariwisata dan Budaya Bandung Barat 

12. Sekretaris Camat Pemerintah Kecamatan Cipatat 
13. Sekretaris Desa Pemerintah Desa Gunung Masigit 
14. Ketua RT, RW, dan penambang 

setempat  
Tokoh Masyarakat 

3.5  Analisis Data  

 Analisis data dilakukan secara deskriptif dan menggunakan tabulasi, 

sedangkan untuk menganalisis isi dari setiap kebijakan-kebijakan daerah 

digunakan metode analisis isi (content analysis) yang dimodifikasi dari Neuman 

(2000) dalam Ekomadyo (2006)  dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Unit analisis yang dimaksud adalah dokumen kebijakan yang dikaji secara 

keseluruhan tiap pasal perpasal.  

2. Menentukan kriteria terkait konservasi yaitu perlindungan dan pemanfaatan.  

3. Menentukan indikator-indikator dari kedua kriteria tersebut yaitu: 

a. Indikator dari kriteria perlindungan: (1) Adanya status kawasan yang 

dilindungi; (2) Terlindunginya dari ancaman pengrusakan; (3) Terlaksananya 

penelitian informasi dasar terkait upaya perlindungan; (4) Terlaksananya 

pembinaan kawasan yang dilindungi; (5) Terlaksananya pelibatan masyarakat 

dalam upaya perlindungan; (6) Terlaksananya sanksi pidana dalam 

pelanggaran; (7) Terlaksananya sosialisasi upaya perlindungan kawasan 

kepada masyarakat. 

b. Indikator dari kriteria pemanfaatan: (1) Adanya kejelasan terkait potensi 

kawasan yang bisa dimanfaatkan; (2) Terlaksananya penelitian informasi 

dasar terkait upaya pemanfaatan; (3) Terlaksananya pelibatan masyarakat 

dalam pemanfaatan; (4) Terlaksananya sanksi pidana dalam pelanggaran; (5) 

Terlaksananya pembinaan kawasan yang dimanfaatkan; (6) Terlaksananya 

sosialisasi upaya pemanfaatan kawasan kepada masyarakat. 

4. Menarik kesimpulan, mengetahui kesesuaian antara implementasi kebijakan 

dengan isi kebijakan didapat dari hasil wawancara stakeholder. 
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BAB IV 

KONDISI UMUM 

 

4.1  Bio-Fisik Kawasan Karst Citatah 

 Kawasan Karst Citatah masuk dalam wilayah Kecamatan Cipatat. Secara 

geografis, Kecamatan Cipatat merupakan pintu gerbang Kabupaten Bandung 

Barat, dengan luas wilayah 10.320 ha berupa lahan sawah 1.794 ha dan tanah 

darat 8.526 ha. Sebelum memasuki Kota Bandung, antara Cianjur-Padalarang 

terlihat rangkaian perbukitan Karst Citatah. Bentang alam Karst Citatah yang 

membentang kearah barat mulai dari Tagogapu sebelah utara Padalarang, hingga 

ke selatan Rajamandala, merupakan bentang alam yang tidak sepenuhnya 

terbentuk seperti karst tropis. Tetapi gejala-gejala pelarutan batu gampingnya 

termasuk cukup intensif. Perbukitannya hingga ke Pelabuhan Ratu tetapi 

terpotong oleh tutupan endapan gunung api di beberapa tempat antara Cianjur-

Sukabumi. Menurut pustaka geologi rangkaian ini disebut Pegunungan 

Rajamandala (Brahmantyo 2004). 

Ujung timur laut jalur perbukitan ini adalah Pasir Kemuning di dekat 

Kampung Togogapu, kemudian memotong jalan raya di sekitar Situ Ciburuy. 

Jalur perbukitan ini sebenarnya dibagi menjadi dua oleh jalan raya Padalarang-

Cianjur. Disebelah utara jalan raya terdapat rangkaian bukit-bukti terjal berbentuk 

kerucut yaitu Pasir Parang, Pasir Bangkung, Pasir Bancana, Pasir Pawon, Gunung 

Masigit, dan Pasir Mawar. Di sebelah selatan jalan raya terdapat perbukitan yang 

sifatnya menerus dengan puncak-puncak bernama Gunung Hawu, Pasir Pabeasan, 

Lampengan, Pasir Bande, Pasir btununggal, Pasir Balukbuk, Gunung Guha, Pasir 

Orayan, Batu Gede, Pasir Sukarame, dan Pasir Sangiang Tikoro (Koesoemadinata 

2004). 

 

4.2  Kondisi Masyarakat Karst Citatah 

 Berdasarkan data dari Kecamatan Cipatat, jumlah penduduk sampai Juli 

2008 berjumlah 114.647 jiwa, terdiri laki-laki 57.787 jiwa dan perempuan 56.860 

jiwa, dengan mata pencaharian sebagai petani 11.274 orang, buruh tani 4.160 

orang, buruh pabrik 10.036 orang, TNI/POLRI 91 orang dan PNS 412 orang. Data 
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penduduk yang bekerja sebagai penambang tidak tercatat, namun sudah termasuk 

dalam data buruh pabrik di atas (Kecamatan Cipatat 2007, diacu dalam Yunianto 

2008). 

 Kecamatan Cipatat saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, 

karena didukung oleh infrastruktur perhubungan yang cukup memadai, lokasi 

wilayah yang dilalui jalan perlintasan dan dekat dengan ibukota kabupaten, serta 

potensi sumber daya alam yang cukup, seperti bahan tambang, pertanian, 

perkebunan coklat, karet dan tanaman keras lainnya (Yunianto 2008).  

 

4.3  Pemanfaatan Kawasan Karst Citatah 

 Sumberdaya alam yang diusahakan di Kecamatan Cipatat antara lain; 

pertambangan bahan galian Golongan C berjumlah 36 usaha, industri besar 15 

usaha, dan industri kecil 50 usaha. Pertambangan galian Golongan C yang 

jumlahnya mencapai 36 usaha adalah kegiatan pertambangan yang berizin bupati 

dan camat, meliputi bahan galian marmer dengan luas 88,87 ha, pasir 40,9 ha, 

kapur 9 ha, andesit 1 ha dan kuarsa 7,9 ha. Sedangkan industri besar yang 

berjumlah 15 usaha dan industri kecil 50 usaha tidak diperoleh data yang rinci, 

tetapi didalamnya sudah termasuk industri pengolahan kapur yang berkembang 

pesat seiring dengan kegiatan pertambangan (Kecamatan Cipatat 2007, diacu 

dalam Yunianto 2008). 

 Keunikan dari bentang alam Karst Citatah adalah kompleks perbukitan 

batu gamping tertua di pulau Jawa yang masih bisa kita saksikan keberadaannya 

saat ini. Bukit lain yang memiliki keunikan adalah Bukit Pawon dan Bukti 

Gunung Masigit. Kedua bukit ini jika dilihat dari arah Jakarta-Bandung memiliki 

pesona yang luar biasa ditambah dengan posisinya menghadap ke lembah Ci 

Bukur. Disamping potensi batu gamping, ditemukan juga berbagai jenis batuan 

lain, seperti batu pasir dan batu lempung yang berumur puluhan juta tahun. 

Batuan-batuan yang cukup keras ini tersingkap kepermukaan dan pada bagian 

sungai yang dangkal perlapisan batuan yang berada di bawah aliran sungai jernih 

itu terlihat indah sekali (Yulianto 2004).  
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4.4  Letak dan Luas Kawasan Goa Pawon 

 Goa Pawon, Gunung Pawon dan Gunung Masigit disebut sebagai kawasan 

Goa Pawon menurut Perbup Bandung Barat No. 7 Tahun 2010 terletak di Desa 

Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, atau 

sekitar 25 km arah barat Kota Bandung. Kawasan Goa Pawon memiliki luas areal 

kurang lebih 31,9 Ha. Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara : Kampung Pawon dan Kampung Mekar Mulya 

b. Sebelah Selatan : Sungai Cibukur dan Jalan Desa Gunung Masigit 

c. Sebelah Barat : Tanah milik PT. Bukit Asar 

d. Sebelah Timur : Kampung Mekar Mulya 

 

4.5 Sejarah Kawasan Goa Pawon 

 Goa Pawon terletak di sisi tebing bukit Karst Gunung Masigit yang oleh 

penduduk setempat dinamakan Goa Pawon. Dalam bahasa Sunda, pawon artinya 

dapur. Situs Goa Pawon merupakan situs kepurbakalaan yang berumur sekitar 

6.000-10.000 tahun yang lalu. 

 Menurut arkeolog dari Balai Arkeologi (Balar) Bandung, sebagai bukti 

bahwa Goa Pawon pernah dihuni oleh manusia purba secara terus-menerus, goa 

ini terdiri dari beberapa ruangan yang kemudian diberi nama-nama khusus, seperti 

ruang utama, ruang makan, ruang dapur, ruang anak, dan lain-lain. Apalagi, di 

tempat ini kemudian ditemukan peralatan batu berbentuk sederhana sampai 

pecahan-pecahan gerabah dengan pola hias dalam jumlah yang sangat berlimpah 

dan bervariasi. Jika kita mengunjungi goa itu sekarang, barang-barang tersebut 

tidak lagi berada di tempatnya semula, melainkan berada di Balar Bandung. 

Meski demikian, ruang-ruang yang dimaksudkan masih dapat kita lihat.  
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Dunn (1999) menyatakan bahwa sistem kebijakan dimana didalamnya 

kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik antara ketiga unsurnya yaitu 

kebijakan (publik), pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Kebijakan disini 

termasuk peraturan, kesepakatan, keputusan seperti Perda, Pergub, Perbup ataupun 

peraturan turunannya sampai tingkat paling bawah. Pelaku kebijakan merupakan 

pihak atau sasaran yang terlibat baik langsung ataupun tidak langsung dalam 

implementasi kebijakan tersebut. Lingkungan kebijakan menyangkut kondisi 

masyarakat, isu lingkungan hidup, ekonomi, dan lain-lain. Sehingga jika satu 

unsur mengalami hambatan dalam pelaksanannya dan mungkin jika diantara unsur 

tidak ada hubungan timbal balik akan mengakibatkan tujuan dari kebijakan yang 

diimplementasikan kurang berjalan baik. 

 Karst Citatah mulai mendapatkan perhatian serius dengan ditemukannya 

situs manusia purba Bandung di Goa Pawon-Pasir Pawon sekitar tahun 2000 oleh 

para arkeolog Bandung. Setelah itu banyak penelitian yang dilakukan oleh 

beberapa dinas terkait, yang merupakan langkah awal sebagai perumusan 

kebijakan daerah. Situs Goa Pawon-Togog Apu, Karst Citatah kemudian 

ditetapkan sebagai kawasan yang harus dilindungi menurut Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. 

Setelah penetapan ini, maka implementasi banyak dilakukan untuk menghimpun 

informasi guna menindak lanjuti tujuan kebijakan tersebut yang bersifat teknis.  

Isu Karst Citatah semakin meningkat ketika Kementerian Kebudayaan dan 

Pariwisata Republik Indonesia mengajukan kawasan Karst Citatah ke UNESCO 

sebagai warisan dunia. Pada tahun 2010, Wakil Gubernur Jabar-pun telah 

mengusulkan moratorium terkait permasalahan Karst Citatah kepada DPRD Jabar. 

Dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan yang lebih jauh terhadap Karst 

Citatah, pada tanggal 10 Juni 2010 diadakan pula seminar terkait pengelolaan 

Karst Citatah. Wacana tersebut langsung mendapat respon dari berbagai 

stakeholder khususnya BLPHD Jabar, yang merupakan pimpinan (top leader) 

dalam penyusunan master plan pengelolaan Karst Citatah.  

 



16 
 

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan bertujuan untuk kemakmuran 

masyarakat. Disisi lain, masyarakat sekitar kawasan merupakan aktor utama dalam 

pengelolaan kawasan (Manullang 1999). Sehingga pemahaman mengenai kondisi 

sosial-ekonomi, terutama interaksinya dengan kawasan menjadi penting 

(Wahyono 2000; Azhari 2007). Pendekatan yang dilakukan harus 

mempertimbangkan sikap masyarakat terhadap upaya perlindungan kawasan Goa 

Pawon. 

 

5.1 Ketergantungan Masyarakat terhadap Sumberdaya Alam di Kawasan 
Goa Pawon 

Masyarakat yang paling tinggi interaksinya dengan Karst Citatah adalah 

masyarakat Desa Gunung Masigit dan Desa Citatah. Namun desa yang langsung 

berdekatan dengan kawasan Goa Pawon adalah Desa Gunung Masigit, sehingga 

desa tersebut merupakan desa yang akan merasakan dampak langsung dari 

rencana pengelolaan wilayah mengingat kawasan Goa Pawon sudah dilindungi 

Peraturan Bupati Bandung Barat No.7 Tahun 2010 tentang Perlindungan Kawasan 

Situs Goa Pawon dan Lingkungannya. 

Sebagian besar kegiatan yang dilakukan masyarakat Desa Gunung Masigit 

adalah menambang dan bercocok tanam. Warga yang tidak bekerja di sektor 

pertambangan, bekerja sebagai petani, pedagang, karyawan pabrik non-tambang, 

wiraswasta, dan PNS. Bercocok tanam (Gambar 2a) hanya sebatas pemenuhan 

kebutuhan harian dan belum banyak dipasarkan, serta sebagian memanfaatkan 

untuk pakan ternak.  

Desa Gunung Masigit telah memiliki kelompok-kelompok masyarakat 

seperti kelompok tani dan paguyuban. Mereka sesekali melakukan penanaman 

bibit pohon selong (Leucaena leucocephala) melalui swadaya masyarakat 

(Gambar 2b). Dinas kehutanan dan LSM juga pernah memberikan bibit untuk 

ditanam di kawasan ini dan masyarakat sebagai penggerak teknisnya (Laporan 

Desa Gunung Masigit 2010). 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2  Aktifitas masyarakat 
selong (Leucaena leucocephala

 

5.1.2   Sikap masyarakat sekitar kawasan Goa  Pawon

Pembangunan yang berwawasan lingkungan sangatlah penting untuk 

tercapainya pembangunan yang berkelanjutan melalui tiga aspek yaitu sosial, 

ekonomi, dan lingkungan (Manullang 1999; Samodra 2003

yang paling mendasar 

Masyarakat merupakan ujung tombak para perusahaan tambang batu kapur. 

Walaupun masyarakat bukan pe

mereka tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan secara legal, 

Aktifitas masyarakat di Pasir Pawon: (a) Berkebun  (b
Leucaena leucocephala) yang ditanam masyarakat

Sikap masyarakat sekitar kawasan Goa  Pawon 

Pembangunan yang berwawasan lingkungan sangatlah penting untuk 

tercapainya pembangunan yang berkelanjutan melalui tiga aspek yaitu sosial, 

lingkungan (Manullang 1999; Samodra 2003). Salah satu aspek 

yang paling mendasar di kawasan Goa Pawon adalah sosial (masyarakat). 

asyarakat merupakan ujung tombak para perusahaan tambang batu kapur. 

Walaupun masyarakat bukan pemangku kepentingan kunci

mereka tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan secara legal, 

(a) 

(b) 
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di Pasir Pawon: (a) Berkebun  (b) Bibit pohon 
) yang ditanam masyarakat sekitar. 

Pembangunan yang berwawasan lingkungan sangatlah penting untuk 

tercapainya pembangunan yang berkelanjutan melalui tiga aspek yaitu sosial, 

. Salah satu aspek 

sosial (masyarakat). 

asyarakat merupakan ujung tombak para perusahaan tambang batu kapur.  

mangku kepentingan kunci, dalam arti 

mereka tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan secara legal, 
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namun semua rencana kegiatan yang dilakukan di kawasan ini memiliki dampak 

yang akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Sehingga apa yang menjadi 

usulan, gagasan, pendapat, dan aspirasi dari masyarakat sangat penting untuk 

tercapainya tujuan pengelolaan (Samodra & Noerdjito 2006).  

Berdasarkan hasil kuesioner dari 30 responden, sikap masyarakat terhadap 

keberadaan pertambangan batu kapur adalah: sebanyak 53,3 % menyatakan setuju; 

16,7% tidak setuju; dan 30% tidak berpendapat. Sedangkan tanggapan terkait 

pentingnya perlindungan kawasan Goa Pawon adalah; sebanyak 16,7% 

menyatakan tidak penting dan 83,3% penting. Hasil tersebut memperlihatkan 

bahwa sebenarnya walaupun masyarakat menyatakan penting untuk melindungi 

lingkungannya namun sebagian besar tetap mendukung keberadaan pertambangan. 

Penetapan Pasir Pawon sebagai Kawasan Lindung akan terhambat karena 

sebagian besar masyarakat bekerja sebagai buruh tambang.  Kendala utama dalam 

upaya perlindungan adalah tidak semua warga peduli terhadap upaya ini. Respon 

masyarakat terkait perlindungan kawasan Goa Pawon berbeda-beda. Masyarakat 

yang antusias dengan dijadikannya Pasir Pawon sebagai Kawasan Lindung adalah 

mereka yang sebagian besar bekerja disektor non-tambang. Masyarakat yang 

menanggapi upaya perlindungan tersebut dengan sikap biasa saja atau bahkan 

cenderung menolak sebagian besar mereka yang bekerja pada sektor tambang.  

Menurut responden, masyarakat kurang diberikan keleluasaan untuk 

menyuarakan aspirasinya dalam upaya kegiatan konservasi tersebut. Sedangkan 

salah satu tujuan dari Perbup Bandung Barat No. 7 tahun 2010 Pasal 18 adalah 

bahwa didalam pengawasan preventif sebagai upaya konservasi perlu pembinaan 

hukum dan peningkatan peran masyarakat. Jelas sekali bahwa sebagai ujung 

tombak pengelolaan, masyarakat harus diberikan porsi lebih dalam peran ini.  

Rencana untuk beralih pekerjaan menjadi petani juga sulit dilaksanakan, 

karena tidak semua dari mereka memiliki lahan untuk bertani. Keterampilan 

merekapun kurang untuk bekerja dibidang lain, karena kurang percaya diri jika 

memulai bekerja dari awal lagi pada bidang yang berbeda. Sehingga masyarakat 

yang bergantung dari sektor pertambangan merasa khawatir jika kawasan ini 

benar-benar dilindungi, maka akan menghentikan total semua aktifitas baik 

pertambangan ataupun pertanian.  
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Jika tidak segera diperhatikan, ada kemungkinan bahwa masyarakat yang 

tadinya tidak menambang akan beralih profesi menjadi penambang melihat 

kesejahteraan penambang lainnya. Sehingga perlu adanya variasi mata 

pencaharian lain (Manullang 1999) sebagai pengalihan konsentrasi masyarakat 

dari tambang ke non-tambang. Akan tetapi, pengalihan alternatif mata pencaharian 

tidak akan mudah diterima masyarakat, karena pertambangan sudah menjadi 

pekerjaan sejak dulu.  

 

5.2 Kebijakan Daerah terkait Konservasi Karst Citatah 

  Identifikasi kebijakan daerah yang sudah diterapkan terkait konservasi 

Karst Citatah dapat diketahui dari hasil wawancara stakeholder. Beberapa 

kebijakan dapat diidentifikasi dari Peraturan Bupati (Perbup) Bandung Barat 

Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perlindungan Kawasan Situs Goa Pawon dan 

Lingkungannya. Perbup tersebut menyebutkan beberapa kebijakan daerah yang 

melatarbelakanginya yaitu Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi, Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, 

dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Karst di Jawa Barat.  

  Penjelasan secara umum kebijakan daerah tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Lingkungan Geologi.  

  Secara umum isi Perda tersebut meliputi kewenangan pemerintah daerah, 

ketentuan pengelolaan yang meliputi inventarisasi, pemanfaatan, pembinaan, 

pengendalian dan pengawasan serta ketentuan tentang pidana dan penyidikan. 

Gubernur Jabar memiliki wewenang dalam upaya implementasi Perda tersebut 

dibantu oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM).  

 Pasal 7 dalm Perda ini menyatakan bahwa ruang lingkup daerah konservasi 

geologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini meliputi: (a) 

Kawasan Resapan Air; (b) Kawasan Cagar Alam Geologi; (c) Kawasan Karst. 

Pelaksanaan dari pasal tersebut lebih jelasnya terdapat dalam Perda Provinsi Jawa 

Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.  



20 
 

b) Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Kawasan Lindung.  
 

  Perda ini dibuat dengan tujuan: 

a. Mewujudkan pencapaian kawasan lindung di Jawa Barat seluas 45% pada 

tahun 2010, yang meliputi kawasan berfungsi lindung di dalam dan di luar 

kawasan hutan; 

b. Mewujudkan keseimbangan ekosistem kawasan dan kelestarian lingkungan 

yang mencakup sumber daya alam, sumber daya air, sumber daya buatan dan 

nilai sejarah budaya bangsa; 

c. Mewujudkan pengelolaan kawasan lindung yang bertumpu pada kewenangan 

Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota dan kearifan nilai budaya setempat; 

d. Mengangkat, mengakui dan mengukuhkan hak-hak dasar masyarakat adat di 

Jawa Barat dalam penyelenggaraan, pelestarian dan pemulihan kawasan 

lindung; 

e. Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan yang harmonis antar daerah dan antar 

sektor; 

f. Mewujudkan sistem informasi pengelolaan kawasan lindung; 

g. Mewujudkan kelembagaan yang kuat, efektif dan responsif dalam pengelolaan 

kawasan lindung; 

h. Memperluas dan menguatkan komitmen untuk membangun kerjasama dan 

kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) dan pemangku kepentingan lainnya; 

i. Menguatkan partisipasi masyarakat dan pengakuan terhadap masyarakat adat. 

 Secara umum isi Perda ini meliputi ruang lingkup dan kriteria kawasan 

lindung, penetapan kawasan lindung Jabar, pengelolaan, pembiayaan, 

pengawasan, pemanfaatan, partisipasi masyarakat sekitar, larangan dan sanksi. 

Pasal 62 dalam Perda ini menyatakan bahwa kawasan konservasi geologi 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 sampai dengan pasal 44 yaitu Goa Pawon 

termasuk kedalam kawasan cagar alam geologi yang harus dilindungi dan Karst 

Citatah-Tagog Apu termasuk kedalam kawasan karst yang harus dilindungi. 
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c) Pergub Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perlindungan Karst di Jawa 
Barat.  

 
  Tujuan dari Perda ini adalah: 

a. Memanfaatkan sumberdaya alam batu gamping berbentang alam karst secara 

adil dan berimbang, yang sebesar-besarnya unuk kemakmuran rakyat; 

b. Mewujudkan kesamaan gerak, langkah, dan rencana aksi kegiatan dengan 

memperhatikan kandungan nilai strategisnya; 

c. Terciptanya kegiatan yang harmonis, sebagai perwujudan dari azas 

pemanfaatan dan konservasi. 

  Secara umum isi dari Pergup tersebut meliputi nilai strategis kawasan 

karst; inventarisasi dan penyelidikan kawasan karst, klasifikasi kawasan karst dan 

konservasi dan pemanfaatan kawasan karst. 

d) Perbup Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perlindungan 
Kawasan Situs Goa Pawon dan Lingkungannya.  
 

  Tujuan dari Perda ini adalah: 

a. Memanfaatkan Kawasan Situs Goa Pawon sebagai kawasan benda cagar 

budaya dan situs sehingga perlu adanya perlindungan dan pemeliharaan 

dengan cara penyelamatan, pengamanan, perawatan, dan pemugaran; 

b. Menjamin kelestarian sumberdaya alam, benda cagar budaya, keanekaragaman 

hayati dan tata ruang; 

c. Menjamin ketersdiaan dan keamanan sumberdaya alam, flora dan fauna baik 

untuk masa kini maupun di masa-masa yang akan datang.  

5.2.1  Implementasi kebijakan daerah terkait konservasi Karst Citatah   

 Pelaksanaan kebijakan daerah secara umum sudah memiliki keselarasan 

antara kebijakan pada tingkat provinsi sampai kabupaten yaitu sudah ada upaya 

konservasi dari mulai penunjukkan kawasan geologi sampai upaya teknis pada 

situs yang dilindungi. Namun dalam beberapa hal khususnya pelaksanaan teknis 

kebijakan tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Implementasi 

kebijakan daerah tersebut diuraikan secara rinci pada tabel 3 berikut ini. 
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Tabel 3  Analisis isi dari kebijakan daerah yang sudah diterapkan terkait konservasi Karst Citatah  

Jenis Kebijakan Daerah 
Indikator* 

Kriteria Perlindungan Kriteria Pemanfaatan 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5         6 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Lingkungan Geologi   ∆ ∆     √    

 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. 

∆  ∆ ∆ ∆   √ √   √          

 
Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Karst di Jawa Barat. 

∆  ∆ ∆ ∆   √ √ √  √         

 
Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Perlindungan Kawasan Situs Goa Pawon dan 
Lingkungannya. 

∆ ∆ ∆ ∆ ∆  ∆ √ √ √  √         √ 

Keterangan: 

* = Indikator untuk kriteria perlindungan Karst Citatah: 
1. Adanya status kawasan yang dilindungi; 2. Terlindungi dari ancaman pengrusakan; 3. Terlaksananya penelitian informasi dasar terkait upaya 
perlindungan; 4. Terlaksananya pembinaan kawasan yang dilindungi; 5. Terlaksananya pelibatan masyarakat dalam upaya perlindungan; 6. 
Terlaksananya sanksi pidana dalam pelanggaran; 7. Terlaksananya sosialisasi upaya perlindungan kawasan kepada masyarakat. 

* = Indikator untuk kriteria pemanfaatan Karst Citatah: 
1. Adanya kejelasan terkait potensi kawasan yang bisa dimanfaatkan; 2. Terlaksananya penelitian informasi dasar terkait upaya perlindungan; 3. 
Terlaksananya pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan; 4. Terlaksananya sanksi pidana dalam pelanggaran; 5. Terlaksananya pembinaan kawasan 
yang dimanfaatkan; 6. Terlaksananya sosialisasi upaya pemanfaatan kawasan kepada masyarakat. 

∆ = Indikator pada kriteria “perlindungan” tersirat dan atau tersurat dalam peraturan perundangan tersebut. 
√ = Indikator pada kriteria “pemanfaatan” tersirat dan atau tersurat dalam peraturan perundangan tersebut. 
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 Tabel 3 menerangkan bahwa kebijakan daerah pada tingkat Provinsi 

(Perda) secara umum memiliki tujuan

redaksi setiap pasal dalam

memang pada dasarnya 

geologi se-Jawa Barat. Oleh sebab itu, segala

tertuang sebagai rujukan pembuatan kebijakan daerah turunannya seper

ataupun Perbup.   

  Terdapat tiga 

Karst Citatah dalam penelitian ini yang belum

yaitu (1) dalam hal tindak pidana pelanggaran pengelolaan, (2) sosialisasi ke 

masyarakat, dan (3) ancaman kerusakan pada kawasan. Menurut hasil wawancara 

dan observasi lapang, sebelum terbitnya 

7 Tahun 2010 dilokasi sekitar Pasir Pawon dan Gunung Masigit terdapat aktifitas 

pertambangan batu kapur

tercantum dalam Pergub 

Perlindungan Karst di Jawa Barat

yang wajib dilindungi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3  Klasifikasi Karst 

Sumber: KRCB dan ESDM Jabar, 2006

menerangkan bahwa kebijakan daerah pada tingkat Provinsi 

um memiliki tujuan kepada upaya konservasi. Namun secara 

tiap pasal dalam kebijakan tersebut masih bersifat umum. Hal ini kar

memang pada dasarnya Perda mengakomodir secara umum tentang lingkungan 

Jawa Barat. Oleh sebab itu, segala kegiatan implementasi Perda akan

tertuang sebagai rujukan pembuatan kebijakan daerah turunannya seper

 indikator penting dari kriteria perlindungan dan pemanfaatan 

Karst Citatah dalam penelitian ini yang belum terimplementasikan dengan baik 

yaitu (1) dalam hal tindak pidana pelanggaran pengelolaan, (2) sosialisasi ke 

masyarakat, dan (3) ancaman kerusakan pada kawasan. Menurut hasil wawancara 

lapang, sebelum terbitnya Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 

7 Tahun 2010 dilokasi sekitar Pasir Pawon dan Gunung Masigit terdapat aktifitas 

pertambangan batu kapur. Padahal menurut kriteria klasifikasi karst

Pergub Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Karst di Jawa Barat Pasal 8, lokasi tersebut termasuk karst kelas I 

yang wajib dilindungi (Gambar 3).  

Klasifikasi Karst Citatah (Pasir Pawon termasuk karst kelas I)

Sumber: KRCB dan ESDM Jabar, 2006 
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menerangkan bahwa kebijakan daerah pada tingkat Provinsi 

kepada upaya konservasi. Namun secara 

umum. Hal ini karena 

cara umum tentang lingkungan 

kegiatan implementasi Perda akan 

tertuang sebagai rujukan pembuatan kebijakan daerah turunannya seperti Pergub 

indungan dan pemanfaatan 

terimplementasikan dengan baik 

yaitu (1) dalam hal tindak pidana pelanggaran pengelolaan, (2) sosialisasi ke 

masyarakat, dan (3) ancaman kerusakan pada kawasan. Menurut hasil wawancara 

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 

7 Tahun 2010 dilokasi sekitar Pasir Pawon dan Gunung Masigit terdapat aktifitas 

klasifikasi karst yang 

Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2006 tentang 

termasuk karst kelas I 

termasuk karst kelas I). 
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 Menurut Pergub Provinsi Jabar No. 20 tahun 2006 Pasal 13 ayat (1), 

kawasan karst kelas I pada dasarnya disiapkan menjadi kawasan lindung, dan 

dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak menurunkan mutu 

lingkungan fisik dan biofisik; dan ayat (2) manyatakan bahwa pemanfaatan 

kawasan karst kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mencakup: 

(a) pengembangan pariwisata yang berbasis pada alam, ekosistem, dan atau 

budaya; (b) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; (c) pengembangan 

sumberdaya air yang sifatnya tidak komersial. 

 Industri batu kapur di kawasan Karst Citatah sendiri, sudah mulai ada 

sejak tahun 1950-an, namun mulai berkembang pesat mulai tahun 1980-an 

(Suganda 2004). Sehingga pertambangan batu kapur sudah menjadi mata 

pencaharian utama masyarakat, mengingat umur responden adalah 30 tahun 

keatas. Sulitnya melindungi Karst Citatah dari pertambangan batu kapur yang 

berlebihan  karena aktifitas pertambangan sudah jauh lebih dulu ada daripada 

kebijakan-kebijakan daerah tersebut. Meskipun dalam Perda No. 2 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Kawasan Lindung jelas bahwa Goa Pawon dan Karst Citatah 

merupakan kawasan yang harus dilindungi.  

Penetapan kawasan dilindungi ini sejalan dengan Perda No. 22 tahun 2010 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 

pasal 15 ayat 5 yaitu strategi untuk menjaga kualitas kawasan lindung 

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, meliputi : (a) optimalisasi 

pendayagunaan kawasan lindung hutan dan non hutan melalui jasa lingkungan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (b) pengendalian pemanfaatan 

sumberdaya alam dan sumberdaya buatan pada kawasan lindung; (c) pencegahan 

kerusakan lingkungan akibat kegiatan budidaya; (d) rehabilitasi lahan kritis di 

kawasan lindung; dan (e) penyusunan arahan insentif dan disinsentif serta 

pengenaan sanksi dalam hal alih fungsi dan/atau penerbitan izin pembangunan 

dan/atau kegiatan di kawasan lindung. Namun perizinan usaha pertambangan 

masih tetap berjalan (Lampiran 3).  

 Kondisi Karst Citatah yang semakin memprihatinkan, menimbulkan 

perhatian khusus dari Wakil Gubernur Jawa Barat yaitu pada pertengahan tahun 

2010 mengeluarkan wacana moratorium Karst Citatah. Moratorium tersebut 
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bertujuan untuk menghentikan sementara segala aktifitas pertambangan batu 

kapur dengan meninjau ulang  perizinan pertambangan. Menurut hasil wawancara, 

rencana implementasi moratorium tersebut yaitu bagi perusahaan yang 

perizinannya sudah terlanjur disetujui masih tetap bisa beroperasi sampai batas 

waktu perizinannya habis, terkecuali bagi perusahaan yang ingin memperpanjang 

izin usahanya. Moratorium tersebut banyak menimbulkan pertentangan dari pihak 

perusahaan dan masyarakat penambang. Hal ini, dikhawatirkan akan menganggu 

mata pencaharian mereka.    

 Aktifitas pertambangan dilokasi itu jelas tidak sejalan dengan Pergub 

tersebut. Pelanggaran sebenarnya sudah  diatur dalam hal tindak pidana dalam 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Lingkungan Geologi pasal 18 ayat 3 yang menyebutkan bahwa tindak pidana  

termasuk tindakan yang menyebabkan perusakan dan pencemaran lingkungan 

geologi sebagaimana dimaksud dalam Perda ini, diancam pidana sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada kenyataannya 

kelanjutan tindakan sanksi tersebut belum dilaksanakan. Dari beberapa bukit yang 

ada di Karst Citatah (Gambar 4) baru Gunung Masigit dan Pasir Pawon yang dilindungi 

oleh Perbup. Kendalanya adalah sebagian besar lahan dikedua wilayah ini adalah milik 

masyarakat. Secara otomatis, pemilik lahan berhak untuk memanfaatkan lahannya 

sendiri. Sehingga sulit untuk mengarahkan pemanfaatan kawasan sesuai dengan tujuan 

Perbup No. 7 Tahun 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 
                 Sumber: Dokumen R.P. Koesoemadinata, 2000. 

 Gambar 4  Perbukitan di Karst Citatah. 
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Menurut UU Nomor 5 tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, yaitu 

pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa semua benda cagar budaya dikuasai oleh Negara. 

Pasal 7 ayat 1 menyebutkan pengalihan pemilikan atas benda cagar budaya 

tertentu yang dimiliki oleh warga negara Indonesia secara turun-temurun atau 

karena pewarisan hanya dapat dilakukan kepada Negara. Negara harus 

memberikan semacam kompensasi bagi lahan masyarakat yang telah dinyatakan 

sebagai cagar budaya.  

Hal ini tercantum pada pasal 7 ayat 2 yaitu pengalihan pemilikan benda 

cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai pemberian 

imbalan yang wajar. Namun untuk pemberian imbalan seperti yang dimaksud 

pasal tersebut, pemerintah masih terbentur masalah dana. Sehingga usaha untuk 

hak penguasaan lahan cagar budaya oleh negara tidak terlaksana dengan lancar. 

Sebagian besar masyarakat menyewakan lahan mereka untuk 

pertambangan batu kapur. Sebagian juga ada yang digunakan untuk pertanian, 

perkebunan, dan peternakan. Lahan tersebut merupakan sumber pokok kehidupan 

masyarakat. Selain itu data-data secara rinci areal lain belum begitu mendukung 

dibandingkan dengan areal Gunung Masigit dan Pasir Pawon. Sehingga untuk 

merealisasikan rencana konservasi tersebut belum optimal.  

 Selain itu, kendala lain dalam implementasi kebijakan adalah sosialisasi 

isi, tujuan dan pelaksanaan teknis dilapangan yang dirasakan kurang tersampaikan 

kepada masyarakat. Sosialisasi tentang kebijakan hanya sebatas pemasangan 

papan interpretasi di sekitar Goa Pawon (Gambar 5). Sebagian kecil sudah 

mengetahui tujuan dari kebijakan tersebut, namun baru sebatas tokoh masyarakat 

ataupun aparat desa, walaupun mereka juga jarang dilibatkan secara langsung 

dalam perencanaan kegiatan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gunung Hawu 

Gambar 5  Papan sosialisasi Peraturan Bupati  Bandung Barat No. 7 Tahun 2010. 
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 Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Pasal 62, Goa Pawon termasuk kedalam 

kawasan cagar alam geologi yang harus dilindungi dan Karst Citatah-Tagog Apu 

termasuk kedalam kawasan karst yang harus dilindungi. Implementasi dengan 

tujuan sebagai pembinaan kawasan baru penataan beberapa sarana-prasarana 

utama (Gambar 6) dan terkait batas kawasan yang dilindungi belum diketahui 

banyak oleh masyarakat sekitar.  

 

 

 

 

 

Gambar 6  Joglo sebagai salah satu fasilitas. 

5.2.2  Implementasi kebijakan konservasi kawasan Goa Pawon 

Kebijakan Provinsi Jawa Barat terkait perlindungan Karst Pasir Pawon 

terdapat pada Pasal 62, huruf a Perda Provinsi Jabar No. 2 Tahun 2006 yang 

menetapkan kawasan Karst Citatah-Tagog Apu dan Goa Pawon sebagai kawasan 

yang harus dilindungi. Pasal 14 Perda Provinsi Jabar No. 2 Tahun 2002 telah 

mengatur setiap perencanaan pengembangan wilayah pada kawasan ini yang juga 

ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Alam Geologi, bahwa kawasan resapan air  

dan kawasan karst wajib mendapatkan pertimbangan geologi dari dinas terkait. 

Upaya perlindungan seharusnya benar-benar diterapkan dalam 

pengelolaan kawasan karst. Perlindungan bukan berarti tidak ada aktifitas 

pemanfaatan di kawasan tersebut. Namun dalam pengelolaannya perlu 

memperhatikan lingkungan hidup. Bentuk perlindungan disesuaikan dengan sifat 

dan karakteristik kawasan tersebut. Sehingga perlu dipertimbangkan bentuk 

pengelolaannya sebagaimana yang telah diusulkan oleh KLH (Wahyono 2000; 

Samodra 2001). Sebagai contoh, kawasan yang boleh dieksploitasi dikelola 

dengan bentuk eksploitasi terkendali. Kawasan yang memiliki nilai geologi dan 
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sosial-budaya yang penting dilindungi dalam bentuk cagar alam geologi dan cagar 

alam budaya (Samodra 2001).   

Perbup Bandung Barat No. 7 Tahun 2010 lebih jauh menetapkan area 

seluas 31,9 ha di kawasan Pasir Pawon dan sekitarnya sebagai area yang tidak 

diperbolehkan adanya aktifitas pertambangan. Masalah muncul karena sebagian 

kawasan yang terkena dampak dari Perbup adalah hak milik masyarakat, sehingga 

masyarakat merasa haknya dalam mengelola tanahnya terganggu. Dampak 

penutupan usaha tambang karena adanya Perbup juga telah dirasakan oleh warga 

yang sebelumnya bekerja sebagai buruh tambang di lokasi tersebut. Dampak 

utamanya adalah kehilangan sumber mata pencaharian pokok bagi masyarakat. 

Sejauh ini masyarakat selalu menjadi sorotan utama dalam masalah 

pengelolaan karst terutama tambang kapur, karena memang mereka belum terlalu 

memahami nilai penting karst dari aspek non tambang (Wahyono 2000; Falah 

2008). Masyarakat Desa Gunung Masigit tidak memiliki alternatif lain sebagai 

sumber pendapatannya, selain pertanian yang tidak banyak mendatangkan 

keuntungan.  Jelas sekali bahwa walaupun secara hukum Pasir Pawon wajib untuk 

dilindungi, namun kenyataannya sulit untuk diimplementasikan karena 

mempengaruhi kehidupan warga sekitar kawasan.  

 

5.3 Upaya dan Kendala Kegiatan yang Dilakukan Stakeholder 

 Stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan Karst Citatah baik langsung 

ataupun tidak langsung memiliki peran penting terkait upaya konservasi kawasan 

Goa Pawon. Stakeholder tersebut terdiri dari beberapa dinas pemerintah terkait, 

LSM, dan masyarakat (Tabel 4). Tabel 4 menunjukkan begitu banyak pihak yang 

terlibat dalam pengelolaan Karst Citatah. Secara umum upaya-upaya konservasi 

yang dilakukan masih terbentur oleh masalah dana, sumberdaya manusia, fasilitas, 

dan sosialisasi program, sehingga implementasi kebijakan-kebijakan yang sudah 

ada masih dirasa belum berjalan lancar.
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Tabel 4  Stakeholder dan upayanya dalam  konservasi Karst Citatah 

No Stakeholder Upaya Kegiatan Konservasi Kendala Implementasi Kegiatan 
1. BPLHD Jabar Sebagai top leader dalam penyusunan master plan pengelolaan 

Karst Citatah 
Master plan belum terealisasikan dengan baik, karena 
terkait dana, persiapan, kondisi masyarakat yang masih 
pro-kontra, koordinasi beberapa dinas terkait masih 
kurang 

2. Badan Geologi Tidak terlibat langsung hanya sebatas riset sebagai 
pertimbangan untuk pembuat kebijakan 

Terkait teknis masalah pro-kontra masyarakat 

3. Dinas ESDM Jabar Sebagai pihak utama dalam perumusan kebijakan terkait karst, 
dalam hal teknis menyerahkan kepada Dinas Bina Marga 
Bandung Barat 

Kurangnya koordinasi baik vertikal (Provinsi-
Kabupaten) ataupun horizontal (geologi praktis-sains), 
kondisi kenyataan masyarakat yang masih tergantung 
dengan pertambangan 

4. Dinas Kehutanan 
Jabar 

Tidak terlibat secara langsung, namun selalu berpartsipasi 
dengan dinas lain terkait, penghijuan kembali kawasan hutan 
produksi yang disewakan kepada perusahaan tambang 
(kerjasama) 

Koordinasi tiap dinas kurang berjalan lancer, perusahaan 
tambang terkadang tidak memenuhi kewajibannya untuk 
mereklamasi bekas lahan tambang 

5. KRCB (Kelompok 
Rise Cekungan 
Bandung) 

Intens dalam beberapa kegiatan penelitian di Karst Citatah, 
bekerja sama dengan beberapa LSM lain,  

Koordinasi tiap dinas terkait kurang berjalan lancer, 
pelaksanaan sanksi dari kebijakan yang berlaku belum 
ada 

6. Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Jabar 

Mengkoordinasikan dinas terkait (Provinsi-Kabupaten) dalam 
menyelenggarakan kegiatan wisata (sebatas konseptor) 

Anggaran dana dan tingkat SDM yang dirasa masih 
kurang,  

7. Paguyuban Kalang 
Budaya 

Bekrjasama dengan dinas terkait tingkat Provinsi alam 
pembangunan museum Pawon, mengagas untuk dijadikannya 
mastarakat sekitar Goa Pawon sebagai kampong budaya 

Belum terkoordinasi dengan baik dengan masyarakat, 
pro-kontra masyaraka terhadap gagasan tersebut 

8. Perusahaan Tambang Reklamase kembali pada bekas lahan tambang Tidak semua perusahaan tambang 
melakukan kembali reklamasi, terkait 
dana ataupun masalah teknis yang masih 
kurang 
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Tabel 4  Stakeholder dan upayanya dalam  konservasi Karst Citatah (Lanjutan) 

No Stakeholder Upaya Kegiatan Konservasi Kendala Implementasi Kegiatan 
9. KLH Bandung Barat Belum ada kegiatan secara rutin, hanya insidental bekerja sama 

dengan dinas lain 
Anggaran dana yang kurang, tingkat SDM yang 
kurang,  

10. Dinas Bina Marga dan 
Pengairan Bandung 
Barat 

Pihak utama dalam perumusan Perbup Bandung Barat No 7 
Tahun 2010, pengkajian untuk lokasi yang akan dilakukan 
penambangan (perizinan tidak sembarangan) 

Belum siapnya kenyataan dilapangan (kondisi 
masyarakat), kurangnya tingkat SDM yang memadai. 

11. Bappeda Bandung 
Barat 

Secara teknis tidak terlibat secara langsung, hanya sebatas 
konseptor dalam perencanaan tata ruang, grup diskusi, 
perumusan master plan, dan bekerjasama dengan pihak lain 

Anggaran dana, kenyataan dilapangan (masyarakat), 
SDM, kurang intens dalam hal koordinasi 

12. Distanbunhut 
Bandung Barat 

Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi, 
rutin melakukan rehabilitasi di areal yang telah ditargetkan. 

Pemahaman masyarakat terkait pentingnya karst masih 
kurang, SDM kurang memedai, pertambangan 
merupakan mata pencahariaan pokok 

13. Dinas Pariwisata dan 
Budaya Bandung 
Barat 

Hanya focus pada situs Pawonnya saja, pengecekan rutin kondidi 
Goa Pawon, pembangunan sarana-prasarana disekitar Goa Pawon 

Anggaran dana dan SDM kurang, kurangnya sosialisasi 
langsng pada masyarakat 

14. Pemerintah 
Kecamatan 

Kegiatan pendidikan konservasi kepada siswa, penghijuana 
dengan bekerjasama dengan pecinta alam lokal ataupun dinas 
pemerintah daerah 

Kurangnya SDM, pemahaman masyarakat masih 
kurang tentang pentingnya karst 

15. Pemerintah Desa Penyuluhan kepada masyarakat, namun lebih kepada bidang 
pertanian dan perkebunan (pemberian bibit, pembinaan 
kelompok-kelompok tani), kerja bakti pembersihan disekitar Goa 
Pawon. 

Tidak semua masyarakat memiliki lahan pertanian, 
tidak semua warga sadar untuk melakukan kegiatan 
kerja bakti 

16. Peneliti/Akademisi Sebatas melakukan kegiatan penelitian sebagai acuan rencana 
kedepan 

Anggaran yang kurang, Hasil dari kegiatannya/laporan 
tidak semua dinas memiliki.  

17. Pecinta Alam Penghijuan, kerja bakti,  Belum terkoordinasi perkumpulan pecinta alam lokal 
oleh pemerintah 

18. Masyarakat sekitar Kerja bakti, penanaman, Masih kurangnya kesdaran pentingnya Goa Pawon,  

30 
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 Banyak dari dinas terkait melakukan berbagai upaya perlindungan Karst 

Citatah, baik kegiatan yang bersifat konsep ataupun teknis. Seperti BLHD Jabar 

yang bekerjasama dengan KRCB untuk mengkonsep desain pengelolaan Goa 

Pawon (Gambar 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Sumber:  BPLHD dan KRCB, 2009. 

Gambar 7  Desain pengelolaan Goa Pawon. 

 Dinas Pariwisata dan Budaya Bandung Barat yang berkoordinasi dengan 

Dinas tingkat Provinsi untuk melakukan pembinaan kawasan seperti 

pembangunan sarana-prasarana disekitar Goa Pawon (Gambar 8a). Distanbunhut 

Bandung Barat telah melakukan rehabilitasi di kawasan Pasir Pawon dengan 

menanam beberapa bibit pohon mahoni (Swietenia mahagoni) yang melibatkan 

sebagian masyarakat dalam pelaksanaan teknisnya (Gambar 8b). Paguyuban 

Kalang Budaya (LSM dibidang kebudayaan sunda) bekrjasama langsung dengan 

pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan jabar serta Pemprov Jabar melakukan 

pembangunan museum arkeologi di sekitar Goa Pawon. Museum tersebut masih 

dalam proses pembangunan infrasutruktur (Gambar 8c).  

 Selain itu, pihak Kalang Budaya mengusulkan Kampung disekitar Goa 

Pawon untuk dijadikan sebagai kampung budaya. Beberapa kegiatan kerja 

baktipun dilakukan oleh masyarakat sekitar secara sukarela. Kerja bakti tersebut 



rutin dilakukan setiap hari mingg

ini dilakukan atas dasar inisiatif warga sekitar jauh sebel

(Gambar 8d).  

 

 

 

 

 

    
      (a)

 

 

 

 

                          

       
                (c)
 

 

  

Selain itu, aktifitas 

adalah sebagai penambang 

Pemerintah Kecamatan Cipatat, pemanfaatan 

Gunung Masigit dan Desa Citatah lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa 

desa lainnya di Kecamatan Cipatat. Selain pemanfaatan batu kapur, sebagian 

besar masyarakatnya juga memanfaatkan lahan yang ada untuk berkebun dan 

bersawah baik tadah hujan ataupun ladang. Sebagian besar masyarakat menanam 

kebunnya dengan tanaman palawija seperti jagung, kacang, jam

singkong (Tabel 5).   

Gambar 8   Hasil nyata kegiatan 
(b) Pohon mahoni (Swietenia mahagon

dan Kehutanan, (c) Pembangunan Museum
 

rutin dilakukan setiap hari minggu dan hanya diikuti sekitar 6-8 orang. Kegiatan 

ini dilakukan atas dasar inisiatif warga sekitar jauh sebelum isu Pawon meningkat 

 

(a)                                                              (b) 

(c)                                                              (d) 

itu, aktifitas sebagian besar masyarakat di kawasan

adalah sebagai penambang batu kapur. Menurut hasil wawancara dengan 

Pemerintah Kecamatan Cipatat, pemanfaatan batu kapur oleh masyarakat Desa 

Gunung Masigit dan Desa Citatah lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa 

desa lainnya di Kecamatan Cipatat. Selain pemanfaatan batu kapur, sebagian 

sar masyarakatnya juga memanfaatkan lahan yang ada untuk berkebun dan 

bersawah baik tadah hujan ataupun ladang. Sebagian besar masyarakat menanam 

kebunnya dengan tanaman palawija seperti jagung, kacang, jam

 

Gambar 8   Hasil nyata kegiatan stakeholder: (a) Jalan menuju mulut Goa Pawon
Swietenia mahagon) yang ditanam Dinas Pertanian, Perkebunan 
(c) Pembangunan Museum, (d) Kerja bakti oleh masyarakat.
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8 orang. Kegiatan 

um isu Pawon meningkat 

sebagian besar masyarakat di kawasan Karst Citatah 

Menurut hasil wawancara dengan 

batu kapur oleh masyarakat Desa 

Gunung Masigit dan Desa Citatah lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa 

desa lainnya di Kecamatan Cipatat. Selain pemanfaatan batu kapur, sebagian 

sar masyarakatnya juga memanfaatkan lahan yang ada untuk berkebun dan 

bersawah baik tadah hujan ataupun ladang. Sebagian besar masyarakat menanam 

kebunnya dengan tanaman palawija seperti jagung, kacang, jambu klutuk, dan 

: (a) Jalan menuju mulut Goa Pawon, 
Pertanian, Perkebunan 

(d) Kerja bakti oleh masyarakat. 
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Tabel 5  Nilai komoditas tertinggi hasil SDA Desa Gunung Masigit dan Desa  
Citatah 
 Desa Gunung Masigit Desa Citatah 

Tanaman Pangan Padi ladang (131 ha) 
Jagung (130 ha) 

Jagung (168 ha) 
Ubi kayu (89 ha) 

Buah-buahan 1,8 ha Jambu klutuk (4,1 ton/ha) 5 ha jambu klutuk (10 ton/ha) 
Apotik hidup 5,5 ha jahe (2,75 ton/ha) 11 ha kunyit (4 ton/ha) 
Hasil hutan non-kayu - Bambu (1.200 m3/tahun) 
Hasil hutan kayu Kayu jati (1.200 m3/tahun) Kayu (1.500 m3/tahun) 
Peternakan ayam kampung (2.854 ekor dari 

474 orang pemilik) 
domba (2.110 dari 422 orang 
pemilik) 

ayam kampong (4.157 ekor dari 
765 orang pemilik) 
domba (25.400 ekor dari 430 
orang pemilik) 

Perikanan - Empang/kolam (3 ha) 

  

 Tabel 5 menerangkan bahwa terdapat komoditas hasil SDA kedua desa 

yang berpotensi untuk dikembangkan lebih baik lagi. Hasil palawija yang menjadi 

andalannya adalah jagung. Sedangkan buah-buahan yang bisa dikembangkan 

lebih lanjut adalah jambu klutuk. Segi peternakanpun memperlihatkan potensi 

yang cukup baik dengan ayam kampung dan domba sebagai hewan ternak 

primadona. Namun dari segi perikanan, potensinya tidak terlalu tinggi 

dibandingkan dengan segi lainnya yaitu hanya seluas 3 ha hanya di Desa Citatah.  

 Peningkatan komoditas non-tambang akan merangsang masyarakat agar 

tidak selalu bergantung kepada barang tambang. Namun sejauh ini pengelolaan 

tersebut belum optimal. Menurut hasil wawancara dengan Pemerintah Desa 

Gunung Masigit, salah satu kendalanya adalah tidak semua warga memilik lahan 

sendiri. Selain itu, hasil dari kegiatan pertanian belum bisa mencukupi 

dibandingkan dengan kegiatan tambang (buruh).  

 Selain potensi sumberdaya alam hayati, ada banyak juga sumberdaya alam 

nirhayati yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemanfaatan itu berupa 

pertambangan yang menjadi mata pencaharian utama terutama pertambangan batu 

kapur. Jenis bahan galian yang dimanfaatkan cukup beragam seperti batu kali, 

batu gunung, batu kapur, pasir, batu marmer, batu cadas, pasir batu, dan tanah liat 

(Laporan Desa Gunung Masigit 2010; Laporan Desa Citatah 2010). Ketersediaan 

jenis dan bahan galian, disatu sisi akan meningkatkan sumber mata pencaharian 

bagi penduduk, namun dari sisi lain jika dilakukan secara berlebihan akan 

mengakibatkan terganggunya sistem hidrologi, berkurangnya keanekaragaman 

hayati, pencemaran dan potensi bencana. 

Desa Potensi 

Sumber: Laporan Desa Gunung Masigit 2010 dan Laporan Desa Citatah 2010. 
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 Potensi baik hayati maupun nirhayati yang ada di kawasan Citatah telah 

banyak menyerap tenaga kerja. Seperti ditunjukkan oleh tabel 6, interaksi tertinggi 

dalam pemanfaatan sumberdaya alam adalah pemanfaatan batu kapur.  

Tabel 6  Jumlah persentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian, 
pertambangan dan perusahaan di Desa Gunung Masigit dan Desa 
Citatah 

 Desa Gunung Masigit** Desa Citatah* 
Pertanian -Petani (8,7%) 

-Buruh tani (18,5%) 
-Petani (31,3%) 
-Buruh tani (25,1%) 
 

Pertambangan dan 
bahan galian C 

-Penambang galian C kerakyatan 
(0,2%) 
-Pemilik usaha pertambangan 
skala kecil dan besar (0,1%) 
-Buruh usaha tambang (2,4%) 

-Penambang galian C kerakyatan 
(0,5%) 
-Pemilik usaha pertambangan skala 
kecil dan besar (0,2%) 
-Buruh usaha tambang (5,1%) 
 

Industri kecil -Tukang batu (0,6%) -Tukang batu (5,5%) 
Industri menengah 
dan besar 

-Karyawan perusahaan swasta 
(48,1%) 

-Karyawan perusahaan swasta 
(14,3%) 

Total 78,6% 81,8% 
Keterangan:  

 

 Tabel 6 menunjukkan bahwa sebanyak 78,6% penduduk Desa Gunung 

Masigit dan 81,8% penduduk Desa Citatah menggantungkan hidupnya pada lahan 

di Karst Citatah. Jumlah penduduk Desa Citatah yang bergantung pada bidang 

pertanian dan pertambangan lebih besar dari pada di Desa Gunung Masigit. 

Jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertambangan sangat besar karena 

terdiri dari buruh tambang, pemilik tanah, sopir truk, karyawan perusahaan, 

sampai distributor.  

 Data yang menyebutkan secara pasti jumlah orang yang bekerja pada 

pertambangan memang belum tercatat secara rinci, namun sudah termasuk dalam 

data buruh pabrik. Hal ini juga sejalan dengan yang dikemukakan Yunianto 

(2008) bahwa berdasarkan data dari Kecamatan Cipatat, jumlah penduduk sampai 

dengan Juli 2008 berjumlah 114.647 jiwa, terdiri dari laki-laki 57.787 jiwa dan 

perempuan 56.860 jiwa, dengan mata pencaharian sebagai petani 11.274 orang, 

buruh tani 4.160 orang, dan buruh pabrik 10.036 orang.  

 

Sektor Desa 

**= 3.707 orang laki-laki usia 20-55 tahun di Desa Gunung Masigit. 
*= 3.929 orang laki-laki usia 20-55 tahun di Desa Citatah. 

Sumber: Dimodifikasi dari Laporan Desa Gunung Masigit 2010 dan Laporan Desa Citatah 2010. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

1. Masyarakat memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumberdaya alam 

kawasan Goa Pawon yaitu untuk kepentingan pertanian, perkebunan, dan 

pertambangan batu kapur, dimana pertambangan merupakan kegiatan utama 

yang telah menyerap banyak tenaga kerja. 

2. Terdapat empat kebijakan daerah terkait konservasi yang diterapkan di Karst 

Citatah yaitu: (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Lingkungan Geologi; (2) Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Barat No. 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;  (3) 

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 20 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Karst di Jawa Barat; dan (4) Peraturan Bupati Kabupaten 

Bandung Barat No. 7 Tahun 2010 tentang Perlindungan Kawasan Situs Goa 

Pawon dan Lingkungannya. Hal ini mengindikasikan bahwa ada upaya serius 

dari pemerintah yang mengarah pada konservasi Karst Citatah. Namun 

kebijakan tersebut belum sepenuhnya terimplementasikan secara optimal, 

karena masih terdapat 3 indikator dari kriteria perlindungan dan pemanfaatan 

yang belum terlaksana dengan baik yaitu (1) tindak pidana pelanggaran 

pengelolaan, (2) sosialisasi ke masyarakat, dan (3) masih tingginya ancaman 

kerusakan pada kawasan.  

3. Secara umum stakeholder sudah mengimplementasikan beberapa kebijakan 

daerah tersebut, namun sebagian besar hanya sebatas penyusunan rencana 

pengelolaan seperti grand design, master plan, dan kegiatan penelitian. 

Kegiatan yang mengarah pada upaya teknis masih sedikit dilakukan masih 

sebatas monitoring situs purbakala Goa Pawon, pembersihan areal, dan 

penghijauan.  

4.  Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan 

daerah di kawasan Goa Pawon adalah sebagai berikut; (1) Sosialisasi kepada 

masyarakat yang belum optimal; (2) Masyarakat tidak pernah dilibatkan 

secara langsung dalam hal perencanaan pengembangan kawasan Goa Pawon; 
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(3) Masyarakat sekitar kawasan Goa Pawon secara ekonomi masih bergantung 

kepada kegiatan penambangan batu kapur, baik sebagai buruh, pemilik lahan, 

dan pengusaha; dan (3) Pengembangan kawasan Goa Pawon masih 

dihadapkan pada permasalahan terbatasnya sumberdaya manusia, sarana-

prasarana, dan dana. 

 

6.2   Saran 

1.  Mengoptimalkan kegiatan monitoring terkait implementasi kebijakan daerah 

dengan lebih memberikan peran aktif kepada masyarakat melalui 

organisasi/kelompok-kelompok orang yang sudah ada di masyarakat seperti 

kelompok tani, karang taruna, dan pecinta alam. 

2. Masyarakat yang terkena dampak dari penghentian industri pertambangan 

batu kapur, perlu didata dan dibimbing secara intensif oleh dinas terkait, 

khususnya mengenai mata pencaharian masyarakat yang baru.  

3. Perlu penelitian lanjutan secara rinci tentang analisis stakekholder untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh serta kepentingannya dalam pengelolaan 

Karst Citatah khususnya kawasan Goa Pawon.  

4. Perlu penelitian lanjut potensi SDA selain non tambang yang bisa 

dikembangkan secara optimal.  

5. Perlu kejelasan kepemilikan lahan, baik milik pemerintah ataupun masyarakat 

di kawasan Goa Pawon. 



37 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Azhari SK. 2007. Norma Hukum dan Bisnis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 
Jurnal Sosioteknologi edisi 12 Tahun 6; 289-293. 

Bachtiar T. 2004. Gunung Kapur Rajamandala Sebagai Tempat Kerja Lapangan. 
Dalam: Brahmantyo B, Bachtiar T, editor. Amanat Gua Pawon. Bandung: 
Kelompok Riset Cekungan Bandung. 

 
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 2010. Laporan Profil 

Desa Citatah. Desa Citatah : Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 
 
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 2010. Laporan Profil 

Desa Gunung Masigit. Desa Gunung Masigit : Pemkab Bandung Barat. 
 
Brahmantyo B. 2004. Sebuah Dokumen Tua yang Rapuh Bernama Kars Citatah. 

Dalam: Brahmantyo B, Bachtiar T, editor. Amanat Gua Pawon. Bandung: 
Kelompok Riset Cekungan Bandung. 

 
Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral. 2000. Keputusan Menteri ESDM 

No.1456 K/20/MEM/2000 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan 
Karst. Jakarta: Kementrian ESDM. 

 
Dunn WN. 1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi ke-2. Muhadjir D, 

penerjemah; Samodra W, editor. Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press. Terjemahan dari: Public Policy Analysis. 

 
Ekomadyo AS. 2006. Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis) 

Dalam Penelitian Media Arsitektur. Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi 
dan Seni No.2 Vol.10 Agustus 2006: 51-57. 

 
Falah R. 2008. Upaya Perlindungan Karst dan Pembelajaran Masyarakat Melalui 

Kegiatan Speleologi Partisipatif. Di dalam: Indonesian Scientific Karst 
Forum. Prosiding ISKF #1. 19-20 Agustus 2008. Yogyakarta: Goenoeng 
Sewoe Karst Forum. 

 
Istijanto. 2005. Aplikasi Praktis Riset Pemasaran. Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama. 

[IUCN] International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. 
1997. Guidelines for Caves and Karst Protection. Swiss: IUCN and The 
World Conservation Union.  

 
Kartodihardjo H. 2007. Dibalik Kerusakan Hutan dan bencana Alam: Masalah 

Transformasi Kebijakan Kehutanan. Jakarta: Yayasan Kehati. 
 



38 

 

Koesoemadinata RP. 2004. Taman Bunga Karang di Perbukitan Rajamandala. Di 
dalam: Brahmantyo B, Bachtiar T, editor. Amanat Gua Pawon. Bandung: 
Kelompok Riset Cekungan Bandung. 

 
[KRCB] Kelompok Riset Cekungan Bandung. 2009. Usulan Grand Design 

Kawasan Konservasi Guha Pawon dan Sekitarnya. Bandung: Kelompok 
Riset Cekungan Bandung.  

 
Kurniawan R. 2008. Valuasi Ekonomi Jasa Lingkungan Kawasan Karst Maros-

Pangkep. Di dalam: Indonesian Scientific Karst Forum. Prosiding ISKF 
#1; Yogyakarta, 19-20 Agustus 2008. Yogyakarta: Goenoeng Sewoe 
Karst Forum. 

 
MacKinnon J, MacKinnon K, Child G, Thorsell J. 1990. Pengelolaan Kawasan 

yang Dilindungi di Daerah Tropika. Yogyakarta: Gadjah Mada 
Univeristy Press. 

 
Manullang S. 1999. Kesepakatan Konservasi Masyarakat dalam Pengelolaan 

Kawasan Konservasi. Jakarta: The Natural Resources Management, 
Manggala Wanabakti. 

 
Mitchell B. 2007. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Setiawan B, Rahmi 

DH, Penerjemah. Yogyakarta: Gadjah Mada Univeristy Press. 
Terjemahan dari: Resource and Environmental Management, First 
Edition. 

 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional. 
 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Lingkungan Geologi. 
 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Kawasan Lindung. 
 
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 20 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Karst di Jawa Barat. 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. 

Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2010 tentang 
Perlindungan Kawasan Situs Goa Pawon dan Lingkungannya. 

Samodra H.  2001.  Nilai Strategis Kawasan Kars di Indonesia. Bandung: Pusat 
Penelitian dan Pengembangan Geologi. 

 
 



39 

 

Samodra H. 2003. Inventarisasi dan Identifikasi Kars Pegunungan Selatan Jawa 
Timur (Segmen Pacitan-Malang): Sebagai Arahan Klasifikasi dan 
Rencana Pengelolaannya Secara Berkelanjutan. Bandung: Pusat 
Penelitian dan Pengembangan Geologi. 

 
Samodra H. 2004. Ancaman Terhadap Kelestarian Ekosistem Kars Citatah. Di 

dalam: Brahmantyo B, Bachtiar T, editor. Amanat Gua Pawon. Bandung: 
Kelompok Riset Cekungan Bandung. 

 
Samodra H, Noerdjito M. 2006. Paradigma Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati 

dan Nirhayati Karst di Indonesia. Di dalam: Maryanto I, Noerdjito M, 
Ubaidillah R, editor. Manajemen Bioregional: Karst, Masalah, dan 
Pemecahannya (Dilengkapi Kasus Jabodetabek). Bogor: Pusat Penelitian 
Biologi LIPI. 

 
Sembiring SN. 1997. Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan 

Konservasi di Indonesia. Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan-
Technical report. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACM591.pdf [1 April 
2010].  

 
Suganda H. 2004. Kawasan Karst Citatah: Pusaka Masyarakat Sunda. Di dalam: 

Brahmantyo B, Bachtiar T, editor. Amanat Gua Pawon. Bandung: 
Kelompok Riset Cekungan Bandung. 

 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar 

Budaya. 
 
Vermeulen J, Whitten T. 1999. Biodiveristy and Cultural Property in the 

Management of Limestone. Washington, D. C: The World Bank. 
  
Wahyono A. 2000. Analisis Kebijakan Penegakan Hukum pada Pengelolaan 

Kegiatan Pertambangan yang Berwawasan Lingkungan. Penduduk & 
Pembangunan XI (1 & 2): 63-75. 

 
Widodo J. 2002. Good Governance; Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan 

Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. 
Surabaya: Insan Cendekia. 

 
Yulianto E. 2004. Taman Nasional Citatah: Mimpi yang (Tak) Akan Terbeli? Di 

dalam: Brahmantyo B, Bachtiar T, editor. Amanat Gua Pawon. Bandung: 
Kelompok Riset Cekungan Bandung. 

 
Yunianto B. 2008. Analisis Kebijakan:  Pemanfaatan Ruang Kawasan Karst 

Citatah – Rajamandala untuk Pertambangan dan Industri Pengolahan 
Kapur  di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 
http://downloads.ziddu.com/downloadfile/6011141/karstcitatah.pdf.html 
[11 Aprli 2010].  



 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN  



40 

 

Lampiran 1 

 

Panduan Wawancara Stakeholder Terkait  

 

1. Bagaimana pendapat pihak anda terkait nilai potensi Karst Citatah khususnya 

kawasan Goa Pawon sebagai cagar budaya?  

2. Kebijakan apa saja yang sudah diterapkan terkait konservasi Karst Citatah 

khususnya kawasan Goa Pawon? 

3. Kegiatan apa yang sudah dilakukan pihak anda dalam mengimplementasikan 

kebijakan daerah terkait konservasi Karst Citatah khususnya kawasan Goa 

Pawon? 

4. Apakah kebijakan yang diterapkan Pemda terhadap pengelolaan Karst Citatah 

khususnya kawasan Goa Pawon  terlaksana dengan baik? 

5. Apa yang menjadi kendala dalam  implementasi kebijakan tersebut? 

6. Apakah berbagai pihak seperti masyarakat dan lembaga lain aktif 

berpartisipasi dalam pengelolaan Karst Citatah khususnya kawasan Goa 

Pawon?  

7. Seperti apa bentuk partisipasi dari pihak-pihak lain dalam konservasi Karst 

Citatah khususnya kawasan Goa Pawon? 

8. Apakah pihak anda pernah melakukan kegiatan sosialisasi terkait manfaat 

karst selain untuk tambang?  

9. Apa upaya kedepan terkait konservasi Karst Citatah khususnya kawasan Goa 

Pawon?  
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Lampiran 2 

 

Daftar Pertanyaan dan Panduan Wawancara pada Masyarakat 

 

A. Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat  

1. Nama : 

2. Umur : 

3. Pendidikan terakhir (pilih salah satu) 

a. SD/SR    c.   SMA   e. Sarjana 

b. SMP    d.   Diploma 

4. Jumlah anggota keluarga ……………… orang 

5. Apakah masyarakat asli atau pendatang? 

6. Pekerjaan : 

a. Petani     d.    Buruh tambang kapur 

b. PNS      e.    Lain-lain (sebutkan):……………. 

c. Wiraswasta 

7. Pendapatan rata-rata perbulan (UMR Kab. Bandung Barat 2010 = Rp. 

1.105.225): 

a. < Rp. 1.105.225 

b. > Rp. 1.105.225 

8. Apakah ada adat atau kebudayaan yang kegiatannya berhubungan dengan 

karst dan goa? 

 

B. Persepsi Masyarakat Terhadap Kawasan Goa Pawon-Karst Citatah  

1. Apakah masyarakat tahu manfaat  batu kapur Citatah?  

2. Apakah masyarakat setuju dengan adanya pertambangan batu kapur di daerah  

Citatah? 

3. Seberapa pentingkah sebagian daerah batu kapur Citatah dijadikan sebagai 

cagar budaya? 

4. Adakah manfaat yang masyarakat peroleh dari daerah batu kapur Citatah yang 

dijadikan cagar budaya? 
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C. Pemanfaatan Kawasan Batu Kapur Citatah  

1. Apa saja yang dimanfaatkan masyarakat dari daerah batu kapur Citatah? 

a. Tambang batu kapur 

b. Sumber air 

c. Lahan perkebunan 

d. Lain-lain….. 

2. Apa alasan masyarakat untuk memanfaatkan daerah batu kapur Citatah? 

3. Apakah ada larangan atau aturan tertentu dalam pemanfaatan batu kapur di 

daerah Citatah? 

4. Selain batu kapur, apakah ada lagi yang  dimanfaatkan di Citatah? 

5. Apakah masyarakat bekerkerja sama dengan pihak lain dalam pemanfaatan 

daerah Goa Pawon, batu kapur Citatah? 

 

D. Partisipasi Masyarakat Terkait Perlindungan Kawasan Goa Pawon-Batu 

Kapur Citatah 

1. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam  kegiatan perlindungan 

daerah Goa Pawon, batu kapur Citatah? 

2. Pernakah pihak Pemda melakukan kegiatan penyuluhan  di Desa ini terkait 

pentingnya manfaat daerah batu kapur bukan tambang? 

3. Apakah keinginan/harapan masyarakat kepada pihak terkait mengenai 

pengelolaan karst yang lestari.  
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Lampiran 3 

 

 

 

Sumber: KLH Kabupaten Bandung Barat 2008 dalam Yunianto 2008 


