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ABSTRAK 
 
 

Tulisan ini menyoroti tata kelola lingkungan di Cina dalam usahanya 
mewujudkan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat, di balik kisah sukses 
pembangunan ekonominya. Tingginya polusi air, udara dan tanah ke hampir 
semua wilayah Cina membawa konsekuensi-konsekuensi sosial dan politik. 
Hal ini sudah disadari sejak lama oleh pemerintah. Berbagai kebijakan 
perlindungan lingkungan telah dirumuskan sejak tahun 1970an. Namun 
kualitas lingkungan tidak segera membaik. Tulisan ini mengemukakan bahwa 
ada tiga hambatan yang membuat kualitas lingkungan di Cina tidak segera 
membaik. Pertama, usaha pemerintah Cina yang masih menempatkan 
pembangunan ekonomi sebagai hal yang utama dibanding isu lingkungan 
yang mengikuti. Kedua, sistem desentralisasi membuat penguasa lokal 
berambisi untuk semakin memajukan wilayahnya. Ketiga, belum 
mencukupinya kontrol publik terhadap implementasi kebijakan akibat masih 
besarnya pengaruh negara terhadap NGO dan gerakan masyarakat sipil 
lainnya. 
 
Kata-Kata Kunci: tata-kelola lingkungan, kebijakan lingkungan Cina, 
desentralisasi, kontrol publik. 
 
 
This paper examines environment management in China in order to create 
clean and healthy environment despite its enormous development. Pollution of 
air, land and water has prevailed throughout most of China which brought 
about a diverse set of social and political contexts.China began to manifest an 
awareness of environmental problems in the early of 1970’s; nevertheless, the 
environment quality is not getting better. Paper argues that there are three 
constraints that have to face. First, environment issues are marginal, put 
behind economic development. Second, decentralization has made local 
government act independently. Environment commitments designed at central 
level are implemented differently at locals. Third, there is not enough public 
control on policy implementation due to highly dependent of environment 
NGOs to the government. 
 
Keywords: environmental management, China’s environment policy, 
decentralization, public control. 
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Di balik kesuksesan pembangunan Cina dalam beberapa dekade ini, 
Cina dihadapkan pada permasalahan lingkungan yang cukup pelik. 
Permasalahan ini tidak saja menjadi isu domestik, tapi juga menjadi isu 
regional dan internasional. Dalam lingkup domestik, air tanah di 90% 
kota di Cina sudah terkontaminasi dan 54% air sungai di Cina sudah 
tidak layak konsumsi. Cina juga merupakan sumber emisi sulfur dioxide 
terbesar di dunia (Marquis, Zhang, & Zhou 2011). Kualitas lingkungan 
yang semakin memburuk menciptakan gelombang protes masyarakat 
menuntut adanya udara bersih, air yang tidak tercemar, dan 
membaiknya kondisi kesehatan masyarakat. Tercatat semakin banyak 
penduduk Cina terkena kanker di wilayah-wilayah yang memiliki jumlah 
industri besar. Secara regional, pencemaran udara yang tinggi di Cina 
telah mengganggu Jepang dan Korea. Polusi dan jumlah hujan asam 
memunculkan permasalahan tersendiri di Jepang dan Korea. Kerusakan 
lingkungan juga turut menyumbang bagi biaya tidak langsung 
pembangunan di Cina. Di tahun 2007, pemerintah Cina harus 
mengeluarkan anggaran sebesar US$248 milyar atau setara dengan 7,1% 
dari GDP Cina untuk asuransi kesehatan pekerja sebagai dampak 
lingkungan kerja yang buruk (Etzioni 2011). 
 
Kerusakan lingkungan menjadi sulit ditangani juga disebabkan oleh 
besarnya jumlah penduduk dan naiknya GDP. Pertumbuhan ekonomi 
menciptakan banyak kelas menengah. Kelas menengah ini menuntut 
pola hidup lebih nyaman yang dalam banyak kasus menjadi lebih 
konsumtif, misalnya kebutuhan akan mobil, daging, susu, dan produk-
produk konsumtif lainnya. Perubahan gaya hidup dengan semakin 
tumbuhnya kelas menengah di Cina dan kedudukan Cina sebagai power 
house dunia memunculkan permasalahan air yang serius seperti polusi, 
distribusi dan banjir (Cann, Chan, & Shangquan 2005). Semakin banyak 
limbah rumah tangga dan industri dibuang langsung ke sungai. 
Berdasarkan data dari World Resources Institute, tujuh sungai besar di 
Cina yaitu Huai, Hai, Liao, Songhua, Chang (Yangtze), Zhu (Pearl), dan 
Huang (Yellow) tingkat polusinya tinggi dan 80% sudah tidak terdapat 
ikan. Sungai Kuning bahkan dinyatakan sudah tidak sesuai untuk 
digunakan sebagai bahan baku air minum dan irigasi. Di satu sisi, 
permintaan air bersih diproyeksikan akan meningkat sampai dengan 
85% antara tahun 2000 sampai 2050 nanti (Cann, Chan, & Shangquan 
2005). Kualitas udara juga tidak jauh berbeda. WHO mengkategorikan 
kualitas udara kota-kota besar di Cina sebagai yang terburuk di dunia. 
WHO menetapkan bahwa udara yang mengandung 10 micrograms 
material per meter kubik dianggap berbahaya bagi kesehatan. 
Sedangkan 10 kota besar di Cina rata-rata memiliki lebih dari 100 
micrograms per meter kubik. Kesepuluh kota tersebut adalah Xingtai 
(155,2), Shijiazhuang (148,5), Baoding (127,9), Handan (127,8), 
Hengshui (120,6), Tangshan (114,2), Jinan (114), Langfang (113,8), Xi’an 
(104,2), Zhengzhou (102,4).  Buruknya kualitas udara membuat potensi 
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hujan asam semakin besar dan sudah meliputi 30% wilayah Cina 
(Denyer 2014).  
 
Mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Cina mengeluarkan kebijakan 
pembangunan berkelanjutan dengan berdasar pada tiga fondasi utama 
yaitu ekonomi, masyarakat, dan lingkungan. Pemerintah ditantang 
untuk dapat memformulasikan kebijakan pembangunan yang memiliki 
efek minimal terhadap lingkungan dan masyarakat. Pendekatan 
pembangunan berkelanjutan yang dilakukan meliputi kontrol terhadap 
pertumbuhan penduduk, minimalisasi efek negatif terhadap urbanisasi, 
pertanian dan restrukturisasi industri, efisiensi, pengembangan energi 
terbarukan, minimalisasi polusi, dan perlindungan lingkungan. Usaha-
usaha pemerintah ini termasuk juga mengubah strategi pembangun dari 
yang mengandalkan input tradisional berupa tenaga kerja, sumber daya 
fisik dan modal; beralih ke strategi lingkungan dan sumber daya 
berkelanjutan dengan menekankan pada penggunaan inovasi dan 
perkembangan teknologi dalam pembangunan (Marquis, Zhang, & Zhou 
2011). Tahun 2006, pemerintah Cina mengimplementasikan “the new 
renewable energy law” untuk merubah struktur supply energi dan usaha 
perlindungan lingkungan. Di tahun yang sama, pemerintah Cina juga 
mengeluarkan rencana pembangunan lima tahun (2006-2011) yang 
mencakup bahasan mengenai efisiensi energi dan usaha percepatan 
perlindungan lingkungan dengan target pada pengurangan konsumsi 
energi per unit GDP dan pengurangan polusi dari 20% menjadi 10% 
sampai tahun 2010. Dalam rencana pembangunan lima tahun (2012-
2017) juga diumumkan bahwa pemerintah pusat menerapkan kebijakan 
yang secara agresif fokus pada upaya penghematan energi melalui: (1) 
pengurangan penggunaan energi non-fosil sebagai konsumsi energi 
utama sampai dengan 11,4%; (2) pengurangan emisi karbon per unit 
GDP sampai 17%; dan (3) peningkatan luas hutan sampai 21,66% 
(Marquis, Zhang, & Zhou, 2011). 
 
Meskipun proyeksi pemerintah Cina sudah jelas, namun 
pelaksanaannya jauh dari sempurna. Alasan-alasan budaya, korupsi, 
kurangnya pembiayaan, dan kurangnya tenaga ahli menjadi alasan 
untuk tidak menerapkan strategi pembangunan berkelanjutan seperti 
apa yang telah djabarkan dalam rencana lima tahunan pemerintah. 
Akibatnya, apa yang telah ditetapkan di level elit, dalam 
implementasinya mengalami hambatan. Tulisan ini berargumen bahwa 
hambatan dalam implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan 
di Cina ada tiga. Hambatan pertama terkait dengan upaya Cina untuk 
menarik lebih banyak investor. Aturan yang terlalu rigid dikhawatirkan 
membuat Cina berkurang pesonanya, apalagi muncul negara-negara di 
Asia Tenggara yang mulai menarik perhatian FDI dunia seperti Vietnam. 
Hambatan kedua, sistem desentralisasi membuat penguasa lokal 
berambisi untuk semakin memajukan wilayahnya. Hal ini membuat 
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instruksi pusat jadi lemah ketika diimplementasikan ke level lokal. 
Hambatan ketiga terkait dengan belum mencukupinya kontrol publik 
terhadap implementasi kebijakan. Meski publik sudah sadar akan 
pentingnya pembangunan berkelanjutan dan menuntut adanya kondisi 
lingkungan yang lebih sehat, namun mereka tidak mempunyai cukup 
saluran untuk menyuarakan aspirasinya. Kontrol pemerintah terhadap 
NGO lingkungan dan media membuat kondisi perubahan dari publik 
menjadi sulit. Tiga hambatan inilah yang kemudian dianalisis dalam 
tulisan ini.  
 
 

Pembangunan dan Lingkungan 
 
Strategi pembangunan Cina berbasis pada ekstensif dibanding intensif. 
Cina membangun banyak sektor tanpa kemudian hirau terhadap 
efisiensi yang seharusnya bisa diwujudkan melalui penerapan teknologi. 
Zhang et al. (1999) mengatakan bahwa untuk produksi GDP yang sama, 
industri Cina memproduksi limbah dan mengkonsumsi sumber daya 
lebih banyak dari negara-negara industri di negara maju. Efisiensi juga 
dihambat oleh struktur industri yang ada. Struktur industri yang 
dominan UKM membuat penggunaan sumber daya tidak efisien dan 
pembuangan limbah yang berbahaya terhadap lingkungan. Selain itu 
model komune yang diterjemahkan dalam industri (township 
enterprises) 1 juga membuat inefisiensi terjadi. Perusahaan membangun 
pusat-pusat sosial seperti rumah sakit dan sekolah di dalam township 
enterprises. Jumlah yang kecil-kecil dan tidak terintegrasi ini sekali lagi 
membuat inefisiensi. Tahun 1995, 75% kebutuhan energi Cina didapat 
dari batu bara. Jumlah yang banyak ketika negara lain hanya 
mengkonsumsi sekitar 22% di AS dan 17% di Jepang. Penggunaan 
batubara untuk industri dan rumah tangga dalam bentuk unwashed dan 
briket menghasilkan polusi yang sarat sulfur (Ryan dan Flavin 1995). 
 
Strategi pemerataan pembangunan juga lantas hirau dengan kesesuaian 
antara penempatan lokasi industri dengan daya dukung geografis untuk 
industri seperti misalnya ketidaktersedianya sumber air dan wilayah-
wilayah yang justru lebih cocok untuk pertanian. Strategi pemerataan ini 

                                                           

1 Tahun 1990an adalah era dimana pembangunan township enterprises 
menjadi booming. Township enterprises pada industri-industri seperti 
pertambangan batubara, baja, elektronik, pupuk, tekstil, rokok, semen dan 
mesin ringan menjadi booming. Township enterprises memiliki ciri UKM, 
modal sedikit, menerapkan tehnologi sederhana, dan tidak memiliki kontrol 
polusi. Model township enterprises ini tersebar ke berbagai wilayah, sehingga 
polusi udara dan perusakan lingkungan juga tersebar dan susah dideteksi. 
Hal ini menyulitkan pemerintah untuk melakukan kontrol dan menerapkan 
standar kualitas lingkungan (Zhang et al. 1999). 
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didukung oleh kampanye politik dan desentralisasi. Fokus keduanya 
adalah pada penekanan perwujudan lebih banyak industri. UKM banyak 
bermunculan. Artinya, terjadi pemerataan inefisiensi industri dengan 
daya absorpsi lingkungan besar.  Selain itu lemahnya aturan lokalisasi 
industri menempatkan industri dekat dengan pemukiman penduduk 
dan situs-situs budaya. Hal ini menyusahkan pengawasan dan 
penanggulangan bencana ketika terjadi kecelakaan industri. Marquis, 
Zhang dan Zhaou (2011) dalam penelitiannya menemukan bahwa 
memang pemerintah pusat memasukkan strategi aliansi birokratis agar 
usaha-usaha perlindungan lingkungan bisa maksimal, namun yang 
terjadi di lapangan adalah persaingan antar birokrasi daerah, bukan 
aliansi.  Zhang et al. (1999) menambahkan bahwa fungsi township 
enterprises sebagai instrumen peredam ketidakstabilan sosial sekaligus 
dapat menaikkan pendapatan pemerintah daerah menjadi faktor 
pendorong munculnya persaingan antar birokrasi daerah. Township 
enterprises menjadi instrumen peredam ketidakstabilan sosial dengan 
cara menyerap angkatan kerja di desa-desa dan meminimalkan gap 
pendapatan antara wilayah daratan dan wilayah pantai. Township 
enterprises menjadi penyumbang pajak bagi pemerintah daerah. 
Kebijakan yang pro terhadap industri telah menaikkan pendapatan 
pemerintah daerah sampai 10% per tahunnya.  
 
Dampak pembangunan terhadap menurunnya kualitas lingkungan 
bukan tidak dipikirkan. Cina telah mendesain pembangunan lingkungan 
sejak tahun 1970an yang dilakukan dalam tiga tahap (Ross 1998; 
Vermeer 1998; Zhang et al. 1999; Muldavin 2000). Tahap pertama 
adalah tahun 1970an-1983an ketika pemahaman akan kesadaran 
lingkungan adalah target utama. Diawali ketika Cina menghadiri 
Konferensi PBB mengenai Lingkungan Manusia atau biasa disebut 
sebagai Konferensi Stockholm 1972.2  Disana Cina mempersiapkan diri 
sebagai tuan rumah Konferensi Perlindungan Lingkungan I tahun 1973 
yang diadakan di Beijing. Hasil dari konferensi ini adalah tumbuhnya 
kesadaran bahwa ada permasalahan lingkungan di Cina dan perhatian 
atas lingkungan harus terintegrasi dalam rencana pembangunan 
ekonomi. Hal ini lantas menghasilkan kebijakan “San Tong Shi” yang 
artinya tiga hal yang simultan yaitu setiap projek perlindungan 
lingkungan harus mengintegrasikan antara desain, pemasangan dan 
pengoperasian. Kebijakan ini adalah kebijakan perlindungan lingkungan 
pertama di Cina.  

                                                           

2 Wacana tentang lingkungan muncul pertama kali di tahun 1950an. Diawal-
awal tahun tersebut, konsepsi polusi dimaknai sebagai usaha barat untuk 
menekan laju pertumbuhan Cina. Polusi dianggap sebagai konsepsi asing. 
Oleh karenanya, polusi tidak mendapatkan cukup tempat dalam legislasi dan 
tidak begitu dihiraukan oleh jajaran birokrasi. Hal ini berubah ketika Cina 
menghadiri Konferensi Stockholm tahun 1972.   
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Pada tahapan ini karena hampir semua perusahaan pada masa itu 
adalah milik pemerintah maka pemerintah bertanggung jawab atas 
reduksi dan penanggulangan polusi yang ditimbulkan. Jadi tanggung 
jawab bukan dibebankan pada perusahaan melainkan pada pemerintah. 
Birokrasi yang bertanggung jawab atas hal itu adalah Biro Perlindungan 
Lingkungan. Tahun 1979, rancangan statuta perlindungan lingkungan 
disetujui oleh Komite Kongres Nasional Cina dan lantas diujicobakan. 
Statuta tersebut dilengkapi juga dengan dua regulasi yang mengatur 
tentang perlunya assessment terhadap dampak lingkungan suatu proyek 
baru dan perlunya denda jika suatu industri tidak memenuhi standar 
pemerintah. Namun, hal ini tidak berjalan optimal dalam prakteknya 
dikarenakan tidak cukup memadainya struktur legal untuk memaksa 
aturan-aturan tersebut serta tidak mencukupinya dana, sumber daya 
manusia, dan struktur organisasi dalam implementasi kebijakan. 
 
Tahap kedua terjadi antara tahun 1983 sampai 1989. Pada tahap ini 
fokus pemerintah adalah pada pembersihan dan pencegahan. Tahun 
1983, Konferensi Nasional Perlindungan Lingkungan digelar. Dalam 
tahapan ini pengertian manajemen lingkungan dan penanggulangan 
polusi dibedakan; peran dan tanggung jawab biro perlindungan 
lingkungan dan organisasi serta korporasi dalam perlindungan 
lingkungan juga dibedakan. Tahun 1984, Komisi Nasional Perlindungan 
Lingkungan dibentuk dibawah Kongres Nasional Cina. Komnas 
Lingkungan ini berfungsi untuk mengkoordinasikan semua agensi yang 
aktifitasnya berdampak terhadap lingkungan. Dengan begitu kerangka 
institusi formal untuk perlindungan lingkungan terbentuk di Cina. 
Kepatuhan Cina terhadap standar lingkungan internasional terlihat dari 
adopsi Cina terhadap Standar Prosedur Pengelolaan Perlindungan 
Lingkungan pada Oktober 1983. Cina melihat ini sebagai bagian dari 
proses menuju modernitas negara. 
 
Tahap ketiga adalah tahap refining the institutional framework, mulai 
tahun 1989 sampai sekarang. Tahapan ketiga ini mengikuti hasil dari 
Konferensi Nasional Perlindungan Lingkungan tahun 1989. Pada 
Konferensi ini, strategi yang coba untuk ditekankan adalah pada lima 
ukuran lingkungan yaitu pembentukan tujuan-tujuan perlindungan 
lingkungan pemerintah pada banyak tingkatan, sistem pembatasan 
polusi, sistem pengontrolan polusi pada perusahaan termasuk 
pembuatan jadwal prioritas untuk penanganan polusi yang lebih besar. 
Bisa dikatakan bahwa perhatian pemerintah terhadap permasalahan 
lingkungan semakin besar.  
 
Namun, Cina mengalami permasalahan lingkungan yang pelik ketika 
memasuki tahun 1990an. Polusi menyebar mulai dari kota sampai desa, 
ekosistem secara bertahap menurun kualitasnya. Tahun 1996, 
pemerintah Cina mengadakan Konferensi Nasional Perlindungan 
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Lingkungan keempat di Beijing. Pemerintah menerapkan ukuran-
ukuran yang lebih ketat mengingat masalah lingkungan terkait dengan 
permasalahan keberlangsungan negara dan pembangunan negara. 
Ukuran-ukuran yang dipakai adalah memperkuat instrumen pemaksa 
pada hukum perlindungan lingkungan yang sudah ada, mempertajam 
monitoring, mengintegrasikan isu-isu lingkungan pada level pengambil 
keputusan di tingkat makro, peningkatan penggunaan teknologi, 
meningkatkan pendanaan perlindungan lingkungan, dan mengadakan 
lebih banyak pendidikan lingkungan dan propaganda. Presiden Jiang 
Zemin bahkan menekankan bahwa untuk memastikan keselamatan 
lingkungan maka diperlukan kontrol kuantitas limbah dan emisi. Dalam 
hal ini Cina bergeser dari tidak peduli terhadap lingkungan menjadi 
waspada terhadap masalah-masalah lingkungan dengan menetapkan 
target dan melakukan strategi kontrol terhadap polusi.  
 
Untuk perangkat hukum dan instrumen pendukungnya, Cina 
memilikinya secara lengkap dan komprehensif. Hukum perlindungan 
lingkungan utama hadir sejak tahun 1979 dan diamandemen pada tahun 
1989.  Sedangkan instrumen pendukungnya ada pada tiga hukum yaitu 
(1) yang mengatur perlindungan air (Water Pollution Protection and 
Control Law) tahun 1984 dan diamandemen tahun 1996; (2) hukum 
yang mengatur polusi pada batas ambien udara (Ambient Pollution 
Protection and Control Law) tahun 1987 dan diamandemen tahun 1995; 
(3) hukum perlindungan lingkungan pantai dan laut tahun 1982. 
Hukum-hukum nasional ini didukung di level pusat dan dilengkapi 
dengan aturan-aturan daerah yang memuat kondisi-kondisi lingkungan 
lokal.  
 
Kerangka administratif lingkungan juga ada dalam koordinasi Komite 
Nasional Perlindungan Lingkungan. Fungsi lembaga ini adalah 
menyetujui kebijakan dan aturan nasional, melaksanakan rencana 
nasional, dan melakukan koordinasi isu-isu lingkungan nasional. Badan 
pelaksananya adalah Agensi Nasional Perlindungan Lingkungan. Setiap 
provinsi memiliki Komite Perlindungan Lingkungan dan Biro 
Perlindungan Lingkungan. Di pemerintah daerah terdapat Divisi 
Perlindungan Lingkungan dan divisi yang bertanggung jawab untuk 
pengawasan perindustrian. Setiap kementrian juga terdapat Biro 
Perlindungan Lingkungan (Ross 1998). 
 
Instrumen perlindungan lingkungan di Cina dapat dikategorikan dalam 
strategi command and control, strategi pemberian insentif ekonomi, 
dan strategi dalam koridor peran negara yang besar. Command and 
control pada dasarnya adalah penerapan standar secara nasional dan 
memuat sanksi bagi yang tidak mematuhi standar-standar tersebut. Tiga 
strategi dikembangkan dalam koridor command and control: 
standarisasi (san tong shi), assessment pada dampak lingkungan, dan 
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izin pembuangan limbah. STS memiliki otoritas untuk memberi ijin 
aplikasi projek, merekomendasikan teknologi apa yang mesti digunakan, 
dan melakukan monitoring terhadap alat pengendalian polusi. 
Assessment pada dampak lingkungan mengatur tentang bagaimana 
mengontrol distribusi industri dan struktur industri yang sudah 
ketinggalan jaman. Sedangkan ijin pembuangan limbah mengharuskan 
industri untuk mengisi data-data terkait emisinya yang kemudian dilihat 
oleh otoritas yang ada.  
 
Strategi pemberian insentif mulia diberlakukan, seperti denda polusi, 
pajak polusi, ijin pembuangan limbah yang bisa dipasarkan, dan sistem 
deposit-refund. Insentif ini coba menghubungkan antara kelangkaan 
resource dengan harga resource. Untuk saat ini yang diberlakukan 
adalah denda polusi, namun denda tersebut dianggap terlalu rendah 
sehingga industri kerap melanggarnya.  
 
Strategi pelibatan negara yang besar dalam perlindungan lingkungan 
diterjemahkan dalam tiga kebijakan (Zhang et al. 1999). Kebijakan 
pertama adalah the Environmental Protection Target Responsibility 
System (EPTRS). EPTRS mengatur tentang tanggung jawab pemerintah 
daerah (gubernur dan walikota) untuk bertanggung jawab terhadap 
kualitas lingkungan di wilayah masing-masing dalam periode 
kepemimpinannya. Kebijakan kedua adalah the Evaluation System for 
Comprehensive City Environmental Control (ESCCEC). ESCCEC 
mengatur dua puluh indikator lingkungan yang selanjutnya dievaluasi 
dan diberikan penilaian oleh agen nasional perlindungan lingkungan. 
Disediakan insentif dan reward tertentu untuk kota-kota dengan 
program lingkungan terbaik. Kebijakan ketiga adalah melakukan 
zonanisasi terhadap township enterprises berdasar polutan yang 
dihasilkan. Dengan begitu limbah yang dibuang mudah untuk diolah 
dan diawasi.  
 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan perlindungan 
lingkungan yang ada di Cina sudah lengkap, namun dalam 
implementasinya banyak menemukan kendala. Minimnya insentif dan 
minimnya resource untuk pengolahan limbah dan peningkatan 
kapasitas pengelolaan adalah hambatan terbesar dalam implementasi 
kebijakan. Ada empat permasalahan dalam implementasi kebijakan 
(Zhang et al. 1999). Pertama adalah minimnya insentif untuk 
pengembangan diri. Industri bisa dikenakan denda dan pajak berlebih 
jika industrinya berkontribusi terhadap memburuknya kualitas 
lingkungan. Namun masalahnya, aparat mudah disuap dan industri 
yang dekat dengan pemerintah kerap kali tidak dikenakan sanksi dan 
luput dari pengawasan. Kedua adalah minimnya resource dalam 
pengembangan diri. BUMN yang bangkrut malah banyak disubsidi oleh 
negara. Dengan begitu malah menciptakan inefisiensi termasuk 
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inefisiensi dalam penggunaan resource yang berimplikasi dengan 
semakin menurunnya kualitas lingkungan. Selain itu struktur industri 
township enterprises yang lemah pendanaan dan lemah teknologi hanya 
akan menyumbang pada degradasi lingkungan yang lebih luas. Ketiga 
adalah minimnya insentif untuk enforcement. Indikator lingkungan 
dimasukkan dalam indikator penilaian kepala daerah. Namun 
masalahnya, indikator ini nilainya adalah kecil dibanding indikator 
capaian-capaian ekonomi.  
 
Kementerian juga mengalami dilema. Di satu sisi mereka adalah 
pemilik-pemilik BUMN dan di sisi lain sebagai pendorong perlindungan 
lingkungan. Lobi berbasis pertumbuhan malah berkebalikan dengan 
perlindungan lingkungan yang berakibat pada naiknya harga dan 
menurunkan tingkat daya saing. Cina adalah penerima FDI di negara 
berkembang terbesar di dunia sejak tahun 1990. FDI merupakan mesin 
pertumbuhan ekonomi Cina melalui transfer capital, transfer teknologi, 
dan meningkatkan keterbukaan ekonomi Cina. Hubungan antara 
keterbukaan ekonomi dan kualitas lingkungan dapat diukur melalui 
pollution haven hypothesis (PHH) yang menyebutkan bahwa negara 
berkembang secara umum memiliki keunggulan komparatif dalam 
sektor polusi karena lemahnya aturan lingkungan yang ada. Akibatnya, 
industri yang menghasilkan polusi tinggi memindahkan aktivitas 
industrinya dari negara maju (yang lebih ketat aturan lingkungannya) ke 
negara-negara berkembang (yang lebih lemah aturan hukumnya), 
melalui FDI atau perdagangan. Hal ini juga disebut sebagai fenomena 
race to the bottom. Dalam rangka menarik lebih banyak FDI, negara 
berkembang mempermudah aturan lingkungan dan memperlemah 
standar lingkungan yang harus dipenuhi oleh korporasi.  Keempat 
adalah minimnya sumber daya untuk enforcement.  Meski sering 
dikatakan bahwa perlindungan lingkungan adalah fokus utama 
pemerintah, namun porsi dalam GDP masih rendah.  
 
 

Desentralisasi dan Manajemen Reaktif Pemerintah Cina 
 
Tahun 1978, Cina mulai berbenah. Era Mao Zedong dengan 
pembangunan Great Leap Forward gagal dan justru meninggalkan 
tragedi nasional. Lebih dari sepertiga penduduk Cina meninggal akibat 
program pembangunan tersebut. Di era Deng Xiaoping, strategi diubah.  
Tidak lagi mengerahkan seluruh energi nasional untuk membangun 
desa dalam bentuk-bentuk commune, Deng mencoba untuk 
mengembangkan wilayah selatan dengan maksud untuk menyerap 
pembangunan yang telah dilakukan oleh Hongkong dan Macau, dua 
wilayah administratif khusus Cina yang saat itu masih ada dalam kuasa 
Inggris dan Portugis. Strategi ini berhasil. Wilayah-wilayah selatan 
tumbuh menjadi wilayah industri baru yang menangkap limpahan 
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industri dari Hongkong. Hongkong yang tumbuh pesat menjadi salah 
satu raksasa ekonomi Asia membuat kegiatan industri manufaktur 
menjadi kegiatan yang mahal. Oleh karenanya, kegiatan-kegiatan 
tersebut lantas dilimpahkan ke Cina daratan. Praktis pada awal 
pembangunannya, Cina ditopang oleh FDI yang banyak berasal dari 
Hongkong. Cina praktis berubah dari ekonomi sosialis dengan arahan 
negara ke intervensi negara dalam ekonomi kapitalis. Dengan model 
yang seperti itu, derajat intervensi pemerintah menjadi sedikit dibatasi, 
dan Cina tumbuh menjadi raksasa ekonomi baru dengan peran 
desentralisasi yang besar.  
 
Transformasi ekonomi yang cepat ini diikuti oleh transformasi sosial 
yang cepat dan terkadang kontradiktif. Transformasi yang sifatnya cepat 
dan kontradiktif mengakibatkan sulit untuk mengidentifikasi akar 
masalah dari persoalan-persoalan yang muncul di Cina, termasuk 
persoalan-persoalan yang menyangkut lingkungan. Manajemen 
lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sifatnya adalah 
reaktif akibat adanya dampak-dampak sosial yang mengikutinya tadi 
(Muldavin 2000) Permasalahan yang ada pada kebijakan lingkungan 
sifatnya tidak langsung. Kebijakan lingkungan ada pada ranah 
mendorong, memperbolehkan, atau mengenalkan cara baru melakukan 
konservasi (Muldavin 2000).  Dari situ kebijakan lingkungan dianggap 
menempel pada kepentingan-kepentingan ekonomi, sosial dan kultural 
yang dianggap lebih penting. Hal ini mengakibatkan kebijakan 
lingkungan sifatnya adalah reaktif. Ada dan dibicarakan ketika sudah 
menyinggung atau menjadi penyebab dari munculnya konflik-konflik 
ekonomi, sosial atau kultural.  
 
Ada empat konsep terkait kebijakan lingkungan. Pertama adalah 
entitlement. Entitlement adalah hak penduduk atau individu untuk 
mendapatkan asetnya kepada pemerintah sebagai penjamin aset. Kedua 
adalah modal sosial. Modal sosial disini adalah modal sosial yang 
diterima di luar negara. Cina mengembangkan sistem commune yang 
menekankan peran negara sebagai agen pengatur distribusi sumber ke 
komunal secara merata dan mengubah komunal sebagai collective 
organization of production. Konsep ketiga adalah property relations. 
Hubungan kepemilikan diambil alih negara dan negara bertanggung 
jawab atas arah produksi dan distribusi. Hal ini lantas memunculkan 
konsep keempat yaitu vulnerability yaitu kondisi ketika kombinasi 
faktor yang menentukan tingkat hidup dan kebutuhan hidup seseorang 
terancam tergantung sepenuhnya pada negara. 
 
Pada konsepsi pertama yaitu entitlement, kebijakan lingkungan mesti 
dikaji pada hubungan antara kondisi sosial ekonomi dan penggunaan 
sumber daya, mengapa dan bagaimana manusia menggunakan sumber 
daya serta apa implikasinya dari penggunaan tersebut (Kasperson dan 
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Dow 1991). Pemerintah Cina yang awalnya memiliki kontrol terhadap 
masyarakat, seiring dengan kebijakan pembangunan ekonomi pasca 
Mao, kontrol tersebut menjadi tidak ada, menjadi saling tindih dengan 
peran negara dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya 
berimplikasi terhadap manajemen pembangunan keberlanjutan dan 
penyediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat, khususnya kelompok 
rentan. Dengan adanya reformasi ekonomi tahun 1978 yang mengubah 
sentralisasi menjadi desentralisasi, praktis permasalahan lingkungan 
menjadi tanggung jawab pemerintah lokal. Masalahnya, pemerintah 
lokal dihadapkan pada pilihan untuk membangun wilayahnya. Prestasi 
pemerintah lokal diukur dari berhasil tidaknya wilayah yang dia pimpin 
menjadi wilayah yang maju (Schwartz 2004). Isu lingkungan menjadi 
termarjinalisasi, tertutup oleh agenda-agenda pembangunan ekonomi.  
 
Desentralisasi di Cina memang memberikan kuasa penuh bagi 
pemerintah lokal untuk merumuskan dan sekaligus 
mengimplementasikan kebijakan. Tapi, peran pemerintah pusat juga 
besar. Pemerintah lokal jika dipandang terlalu mandiri akan mengalami 
ancaman penurunan jabatan, penangguhan promosi atau dipromosikan 
tapi untuk menempati pos-pos yang tidak berarti. Untuk lingkup 
kebijakan lingkungan, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab 
utama untuk mengembangkan hukum, aturan dan kebijakan yang 
nantinya diimplementasikan ke level lokal. Seharusnya sistem ini bisa 
berjalan efektif dan bisa mencegah perusakan lingkungan lebih lanjut. 
Menurut Lieberthal, ada tiga prekondisi agar sebuah kebijakan bisa 
diimplementasikan: (1) elit setuju akan pentingnya sebuah kebijakan 
tertentu; (2) elit mengemukakan bahwa kebijakan tersebut adalah 
prioritas utama pemerintah; (3) kepatuhan oleh elit lokal bisa diukur 
(Lieberthal 1997). Permasalahan di Cina ada pada prekondisi ketiga 
ketika ukuran keberhasilan elit lokal bukan pada program-program 
perlindungan lingkungan, tapi yang lebih utama adalah bagaimana elit 
lokal bisa meningkatkan pembangunan dan peningkatan GDP. Muldavin 
(2000) mengatakan bahwa ada marjinalisasi isu lingkungan di level 
lokal.  
 
 

Birokrasi Perlindungan Lingkungan dan Kontrol Publik 
 
Pemerintah menyadari bahwa ada persoalan dalam pelestarian 
lingkungan yang harus diselesaikan agar pembangunan Cina bisa 
berkelanjutan. Pemerintah Cina melengkapi resource dengan 
membentuk birokrasi perlindungan di satu sisi, dan di sisi lain 
pemerintah mulai memandang perlu peranan dari NGO lingkungan 
untuk melakukan intervensi.  Pembentukan birokrasi lingkungan adalah 
upaya implementasi kebijakan yang sifatnya “dari atas ke bawah” 
dengan menekankan tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan 
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yang telah diputuskan secara politik. Sedangkan pelibatan NGO dilihat 
sebagai strategi implementasi kebijakan berjaringan. Model jaringan ini 
dikembangkan oleh Kickert, Klijn, dan Koppenjan (1997). Model ini 
memahami bahwa proses implementasi kebijakan merupakan proses 
interaksi yang kompleks antara sejumlah aktor otonom yang berada 
dalam jaringan. Interaksi antar para aktor di dalam jaringan tersebut 
akan menentukan bagaimana implementasi harus dilakukan, masalah-
masalah mana yang harus diutamakan, dan usulan aturan mana yang 
diharapkan menjadi bagian penting didalamnya. 
 
The State Environmental Protection Administration (SEPA) adalah 
birokrasi penting dalam menanggulangi isu lingkungan di Cina. SEPA 
memiliki fungsi untuk membuat aturan, kebijakan, panduan dan 
rencana pembangunan perlindungan lingkungan kepada semua level 
pemerintahan. SEPA juga melakukan penilaian awal terhadap dampak 
lingkungan pada wilayah-wilayah industri, serta bertanggung jawab 
terhadap pembangunan dan pengawasan program di wilayah-wilayah 
kunci. SEPA juga melakukan asistensi terhadap unit perlindungan 
lingkungan yang ada di kementerian lain, serta memberlakukan 
kebijakan dan aturan yang mengatur Environmental Protection Burcaux 
(EPB) di level lokal. Masalahnya, mesti SEPA yang melakukan 
monitoring dan yang membuat kebijakan, tapi implementasi di tingkat 
lokal dilakukan oleh EPB yang penyandang dana utamanya adalah 
pemerintah lokal sendiri. Hal inillah yang kadang membuat upaya 
perlindungan lingkungan terhambat. Terhambatnya juga karena sifat 
EPB sendiri yang lebih independen. Meski dibiayai oleh pemerintah 
lokal, pemimpin EPB harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah 
pusat. Hal ini membuat kerja-kerja administratif EPB terpisah dari 
pemerintah lokal yang membuat respon lambat dan tidak inklusif.  
 
Hal lainnya yang membuat sulit adalah SEPA terkadang harus berbagi 
otoritas dengan kementerian lain. SEPA memuat sanksi tapi memiliki 
tingkat independensi yang lemah pada otoritas penegakan aturan. Ada 
dua sanksi yang diberikan oleh SEPA yaitu sanksi hukum dan sanksi 
administratif. Sanksi hukum diatur dalam UU Perlindungan Lingkungan 
tahun 1989. UU tersebut menyatakan bahwa bagi siapapun yang 
mengakibatkan polusi yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya 
properti publik atau pribadi, kecelakaan atau kematian maka akan 
mendapatkan sanksi hukum. Sanksi administratif memuat sanksi 
pencabutan izin, pajak, larangan, peringatan, denda inspeksi, 
penundaaan, dan dilarangnya hak beroperasi, pencabutan izin usaha, 
relokasi dan penutupan perusahaan, pemindahan posisi manajerial, dan 
sanksi disiplin partai. Sebanyak 80% dari denda yang dikenakan 
dikembalikan ke industri yang memenuhi standar-satndar perlindungan 
lingkungan, sedangkan 20% sisanya diberikan ke EPB untuk 
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mendukung kegiatan-kegiatan perlindungan lingkungan (Schwartz 
2004).  
 
Kontrol implementasi kebijakan lingkungan lainnya dilakukan oleh 
NGO lingkungan. Namun kekuatan NGO lingkungan di Cina terbatas 
akibat kesulitan dalam mendaftarkan atau mendirikan NGO, 
mendapatkan data kondisi lingkungan dari pemerintah, memperluas 
keanggotaan dan membuka cabang, meningkatkan kemampuan staf, 
ketergantungan yang masih tinggi pada figur, dan minimnya 
pembiayaan akibat iklim filantropis di Cina masih sangat rendah 
(Schwartz 2004). 
 
Tantangan bagi NGO lingkungan di Cina adalah ketergantungan yang 
masih sangat tinggi kepada pemerintah. NGO juga memiliki staf, dana, 
dan kemampuan yang terbatas dibandingkan masalah lingkungan yang 
banyak ada di Cina. Kemampuan dan pengetahuan staf NGO mengenai 
lingkungan juga minim. Sebagian besar tidak mempunyai latar belakang 
keilmuan dan latar belakang profesional di bidang lingkungan. Kalangan 
profesional juga masih menganggap kalau NGO adalah sebuah 
organisasi yang lemah. Hal ini semakin terlihat ketika dibandingkan 
dengan organ negara yang mendapatkan semua dukungan negara baik 
secara kemampuan dalam mempengaruhi para pengambil kebijakan dan 
kedekatannya dengan sumber daya. Rendahnya gaji juga menjadi 
permasalahan dalam berkembangnya NGO lingkungan di Cina. NGO 
lingkungan memiliki hanya sedikit tenaga ahli dan minim pelatihan, 
oleh karenanya NGO memiliki kapasitas terbatas dalam melakukan 
evaluasi atau memaksakan kebijakan lingkungan (Schwartz 2004). 
Permasalahan lainnya adalah sulitnya akses data pada kondisi 
lingkungan sesungguhnya.  
 
Data-data yang sifatnya sensitif sulit diakses oleh publik. Usaha NGO 
untuk secara independen mengumpulkan data juga terhalang oleh 
aturan yang melarang NGO untuk beroperasi di dua tempat yang 
berbeda. NGO juga tidak diperkenankan untuk membuka cabang. 
Praktis NGO yang sudah ada membatasi stafnya dan membatasi 
operasinya meskipun banyak orang yang secara sukarela mau 
bergabung. Contohnya adalah Friends of Nature (FN) yang membatasi 
pergerakan para sukarelawannya sebagai strategi agar aksinya tidak 
dianggap sebagai aksi-aksi yang menentang pemerintah. Praktis, NGO 
di Cina harus menjaga situasi yang tidak konfrontatif agar tidak menarik 
perhatian pemerintah Cina. Salah satu strategi yang dijalankan oleh FN 
adalah mendorong masyarakat untuk membentuk NGO atau komunitas 
lingkungan  sendiri di wilayah masing-masing. Usaha ini dipilih karena 
cenderung lebih aman dan tidak menentang aturan pemerintah jika 
harus membuka cabang atau mempunyai anggota tetap yang aktif dalam 
jumlah besar. Masalahnya, dengan lingkup dan sumber yang terbatas 
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ini, kekuatan pemaksa yang dihimpun dari masyarakat sipil dan NGO ini 
lemah (Guobin 2005; Phillip & Yang 2006).  
 
Tantangan lainnya adalah masa depan NGO lingkungan masih 
tergantung dari figur yang memimpin NGO tersebut. Contohnya adalah 
CCV (Chongqing Green Volunteers) yang memiliki afiliasi dengan GVB 
(Global Village Beijing) memiliki figur pemimpin kuat yaitu Wu Deming 
sehingga dengan cepat dapat menarik banyak sukarelawan. FN juga 
memiliki figur kuat yaitu Ling Congjie yang merupakan anggota dari 
Chinese People’s Political Consultative Conference Standing Committee. 
Figur ini bisa bertindak sebagai buffer kritikan pemerintah Cina 
terhadap FN. Dia juga bisa menarik hati pemberi dana domestik dan 
internasional.  
 
Donor luar juga sulit berperan karena diminta untuk menyalurkan 
dananya lewat pemerintah dan keengganan dono-donor luar untuk 
berhadapan dengan pemerintah Cina. Bisa dikatakan untuk 
mendapatkan dana dari luar negeri menjadi rumit dan memakan waktu 
yang lama plus dana yang didapatkan juga tidak seberapa. Selain itu 
dana yang ada juga tidak mampu menutup biaya operasional NGO 
sehingga semakin menyulitkan berkembangnya NGO lingkungan di 
Cina. Karena sulitnya mendapatkan funding dari pemerintah dan luar 
negeri, maka pilihannya adalah dengan mendapat funding dari MNC. 
Masalahnya, bagian humas MNC yang berurusan dengan NGO tidak 
kemudian dapat mempengaruhi keputusan jajaran eksekutif 
perusahaan, maka usaha-usaha NGO pun menjadi sulit untuk 
memasukkan agenda-agenda penyelamatan lingkungan ke dalam 
agenda-agenda perusahaan (Guobin 2005).  
 
Pemerintah Cina juga membentuk GONGO (Governmental Non-
Government Organization) yaitu NGO plat merah. GONGO dibentuk 
oleh SEPA. Pemimpin GONGO ditunjuk oleh pemerintah dan 
memperoleh gaji dari pemerintah. Oleh karenanya GONGO menjadi 
sangat tergantung dengan pemerintah dan menjadi corong kebijakan 
lingkungan pemerintah (Wu 2002). Staf dalam GONGO juga staf 
pemerintah. Oleh karenanya mereka memiliki lebih banyak pelatihan 
dan akses ke luar negeri yang lebih banyak dibanding NGO biasa. Oleh 
karenanya GONGO lebih dapat mempengaruhi kebijakan lingkungan 
Cina. Namun hal ini bisa dianggap bias. Di satu sisi GONGO 
mempengaruhi kebijakan lingkungan Cina, di sisi lain GONGO adalah 
corong pemerintah juga. Jadi bisa dikatakan rekomendasi-rekomendasi 
yang dilakukan oleh GONGO adalah bias penguasa (Guobin 2005).  
 
Kelompok ketiga adalah semi NGO. Semi NGO ini tidak terdaftar dalam 
kementerian dalam negeri seperti halnya NGO, dan juga tidak terikat 
dengan SEPA seperti halnya GONGO. Semi NGO berdiri di bawah 
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universitas. Namun tingkat independensinya juga dipertanyakan karena 
universitas di Cina dibiayai oleh pemerintah, meski secara langsung 
semi NGO tidak terikat dengan pemerintah. Pendanaannya lebih banyak 
menggantungkan pada donor asing. Tujuan utama semi NGO adalah 
meningkatkan kapasitas dan pemahaman perangkat pemerintah dan 
meningkatkan keinginan birokrasi untuk mengimplementasikan 
kebijakan perlindungan lingkungan.  
 
Kelompok lainnya adalah masyarakat sipil dan media yang bergerak 
secara independen. Namun sifat gerakan mereka juga tidak sistematis. 
Sifatnya sporadis tergantung pada isu lingkungan apa yang merebak di 
suatu daerah (Phillip & Yang 2006). Meminjam model jaringan Kickert, 
Klijin dan Koppenjam (1997), ada proses keliru yang diambil oleh 
masyarakat sipil di Cina. Ketatnya pengawasan dan ketergantungan 
yang tinggi terhadap pemerintah membuat kerja-kerja NGO lemah 
sehingga pada akhirnya mereka memilih pergerakan yang tersebar. 
Padahal dengan penyebaran yang secara langsung ini membuat 
pengawasan dan implementasi mudah dipatahkan. Kickert, Klijin dan 
Koppenjam (1997) menilai bahwa alih-alih implementasi kebijakan yang 
tersebar di seluruh anggota jaringan, kebijakan-kebijakan seharusnya 
diimplementasikan terlebih dahulu pada pusat-pusat jaringan dan 
secara simultan bergerak ke seluruh jaringan.  
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