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ABSTRAKSI 


Pembangunan merupakan suatu proses yang hams dilalui o1eh suatu negara. 
Pembangunan indnstrialis3s; y3l1g c:titempuh 0100 pemerintah gooa memperbanyak 
lapangan pekeIjaan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Per1u disadari pilla 
bahwa pembangunan .ekonomi .memoow3 pengarnh terhadapke.bidupan 

.___1_....... ,,~_.. I ~.,.; ''1;1,~ ,..... ,..h~na..el . h h . , " 
masy~. J~41t~w.lS; ~.ev...... ~ se, .econoIDlCgrowtt. ~ as Its C.Qsts .. , 

yang betarti hahwa .pemhauguDaD d:onomi se1am punya .m:amaat kepada 
masyarakat, Wltuk menci.ptakannya masyarakat harus pula membuat 
pengorbananan-pengorbanan. Salah sam dampak dari pembangunan ekonomi 
tersebut .adalah .penguasaanteknnlogi mdnstri .dan transportasi yang berdampak 
pada pencemanm udara y.ang h.eqlengaruh Jerbadap .pennnmao kualjta.~ 

.ke'iehatan OJeh .sebab .itu.kdrijakao .pemerint.ab yang ditempnb dalam 
penge.ndaWm ~ .udmt, pemeri..Dtab mengcluark;an Kep.MmNeg lH 
NO.J5 Iahun .1996. tentang PrognuD Langit Biro, kebijakan ini hertujuan : 
1. 	 Mendorong kebijaksanaan ~.gi 4aIam .pestgS'maan hahan hakaT yang lebih 

bersih basi lingkWlgan bidup~ 
2. 	 Mengembangkan teknologi bersih daJam proses industri yang terencana.; 
3 	 Mengemhangkan .penaatan JingJamgan bidnp bagi kegiatan pembangunan 

y&lg potensial pencemar ndam; 
4. 	 Menwnbubkan kesadaran dan partisipasi masyarnkat 

Mengingat perkembangan kota Smabaya untuk masa depan sangat pesat 
dan hal jill sangat berpengaruh terhadap memburuknya lmalitas .udara, .maka 
penelitian ini perm dilakukan untuk melihat ~ mana keseriusan pemerintah 
dalam mengendalikan pencemaran udara. serta filktor·filktor apa saja yang 
mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan program ini 

Sejalan dengan permasaJahan dan tujuan penditian .dj Ma.~ .maka .metode 
yang digunakan .ada1ah .kualitatif .dengan ripe .penelitian eksplanatif dimana 
peneliti beodak mengungkap nntukkemJmjan memberi penjelasanmengenai 
faktor yangmempengamhi .impJ.ementasj Progr.am Langii Bim daJam 
meageodalikan peacemaran udara di Surabay.a. Sumre: data .d.alam penelitian ini 
adalab kata-kata y.ang diperoleb rlari informan serta data tambaban dan dokumen 
dan liteIatur yang mendukung. 

Dari basil peneJitian rnenunjukkan babwa jrnpJementasi Program Langit 
Bjnl .di Sl1tllb1lYll ,.be.tom .Qptimal Jial.ini dinmjukkan dari beJnm terwujndnya 
f1ljnan prngr.am Sf:J1a hany.akny.a.~ dan keknrnngan yang dit~nn.li da.lam 
t3h(lfl jmpl~a.~l Sedangkaofaktor-faktor y.ang.mempengamhi implementasi 
PLB daIam peelitian ini .adalab.' Str:ultb.u.bir.o/u.osi: .daIam .imp.lemmtasi Jmhijakan 
ini struktur biro.k:rasi be..tjalan bmmg .e.fek:tif Jau:ena -adanya fragmentasi J1an 
Jmrangnya penga.wasan .~SU!J.l.bty b.etgerak .dan Sll1!1ber tidak bergerak; 
Sumberdaya:ketenlediaan sumber .dana.dan kecukupan .apar.at pelakialla y.ang 
masih kwang memadai dalam melaksanakan program ini; Komunikasi: lrurangnya 
sosialisasi .serta komunikasi antar instansi pendnkung kebijakan dengan industri 
beJwn dapat' berjaJan dengan hail\:; j)i..;pO,v.i.v.i/S.i~ .pelaksanfJ: pam. ,pdabaua 
k:ehijabn lehih J~eI'ldmm.g .hefsifat pasif.dikar.tmakan..masili beInm adany.a perda 
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yang mengatur; Dukungan dan kelompok sasaran: rendabnya dukungan dati 
moda transportasi dan industri dikarenakan rendahnya pemahaman tentang 
kebijakan ini; Kepentingan yang dipengaruhi kebijakan: adanya benturan 
kepentingan antara pemerintah,industri dan masyarakat. Pemerintah disatu sisi 
mempunyai kepentingan meningkatkan PAD di sisi lain ada kepentingan ek.ologi 
Demikian juga dengan industri yang mempunyai kepentingan akan biaya yang 
besar yang barns dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan ini. 

Secara praktis basil struli ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
pemikiran bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya daIam mengendalikan 
pencemaran udara. Selain itu penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk daerah 
lain yang mempunyai karakteristik yang hampir sarna dengan Surabaya. 
Sementara itu stud.i ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
pengembangan Ilmu Administrasi Negara terutama studi Implementasi Kebijakan. 
Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi Program Langit Bim 
yang belum optimal, membuka peluang bagi pengembangan studi lebih lanjut, 
yaitu studi mengenai bagaimana keefektifan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, 
dan keefektifan pelak:sanaan uji kelayakan kendaraan 
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