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Pengantar 

Rakyat Indonesia, sebagai sumber suara bagi kontestasi 

pemilihan elektoral, harus memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang lebih baik tentang para kandidat serta 

kepentingan-kepentingan para pendukung mereka, baik 

pada Pilkada Kabupaten dan Provinsi yang akan 

diselenggarakan serentak pada tahun 2018, serta 

pemilihan calon anggota legislatif dan DPD pada 2019. 

Seluruh momentum politik ini harusnya menjadi perhatian 

oleh khalayak umum, terutama terkait komitmen masing-

masing calon terhadap keselamatan ekologis wilayah di 

Jawa Timur. 

Saat ini, situasi lingkungan hidup di Jawa Timur masih jauh 

dari kata aman, ancaman perusakan dan penyerobotan 

wilayah kelola rakyat masih terus menerus terjadi. 

Pencaplokan wilayah kelola rakyat ini bisa dilihat dari 

luasnya lahan usaha pertambangan baik migas maupun 

mineral di Jawa Timur. Di sektor migas setidaknya tercatat 

63 Wilayah Kerja Pertambangan dengan pembagian 31 

Wilayah Kerja Pertambangan dengan status eksploitasi 

atau KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama), dan 32 

Wilayah Kerja Pertambangan yang sedang dalam status 

eksplorasi.  

Sementara di sektor pertambangan mineral, data yang 

dihimpun melalui Korsup KPK (Koordinasi-Supervisi 

Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk Pertambangan 

Mineral dan Batubara menunjukkan bahwa per 29 Agustus 
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2016, jumlah IUP di Jawa Timur mengalami penurunan bila 

dibanding data Kementrian ESDM di tahun 2012 yaitu dari 

378 IUP di tahun 2012 menjadi 347 IUP di tahun 2016. 

Namun terdapat peningkatan signifikan terhadap luasan 

lahan pertambangan. Jika di tahun 2012 luas lahan 

pertambangan di Jawa Timur hanya 86.904 hektar, pada 

tahun 2016 tercatat luasan lahan pertambangan di Jawa 

Timur mencapai 551.649 hektar. Dengan mengacu angka 

dalam dua dokumen ini maka kenaikan jumlah lahan 

pertambangan di Jawa Timur mencapai 535% hanya dalam 

jangka waktu 4 tahun saja. 

Meningkatnya jumlah luasan lahan untuk industri 

ekstraktif pertambangan ini, tentunya telah mengantarkan 

pada persoalan terus menciutnya ruang hidup rakyat dan 

berpotensi besar memicu angka kemiskinan menjadi 

semakin melonjak di Jawa Timur. Disisi lain, aspek 

pemulihan kerusakan lingkungan hidup di Jawa Timur juga 

masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. 

Mengkutip hasil laporan Indeks Kualitas Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur di tahun 2016, 

Indeks kualitas air di Jawa Timur yang pada tahun 2015 

tercatat pada angka 52,51, mengalami penurunan kualitas 

menjadi 50,75 pada tahun 2016 atau berada pada status 

“Sangat Kurang”. Sedangkan Indeks kualitas air di wilayah 

sungai strategis nasional yaitu Wilayah Sungai Brantas yang 

pada tahun 2015 tercatat sebesar 49,17, pada tahun 2016 

turun menjadi 47,68. Sedangan kualitas di wilayah sungai 

Bengawan Solo sebesar 48,75. Kedua sungai strategis 

nasional ini berada dalam kondisi “Waspada”. 
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Kondisi eksisting kualitas air sungai di Jawa Timur 

menunjukan konsentrasi BOD sebesar 87,4 %, Total Coli 

sebesar 49 %, Coli tinja 55,98 %, COD sebesar 7,2%, TSS 

sebesar 65% di lokasi pantau cenderung jauh melebihi 

baku mutu kualitas air sungai kelas II berdasarkan hasil 

pemantauan kualitas air terpadu yang dilakukan oleh BLH 

Provinsi Jawa Timur, Perum Jasa Tirta, Dinas Pengairan 

Provinsi Jawa Timur maupun BLH Kabupaten/Kota.  

Penurunan kualitas air di Jawa Timur ini merupakan sebab 

langsun dari krisis lingkungan hidup yang terjadi, baik di 

wilayah hulu maupun hilirnya. Di kawasan hulu seperti di 

Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu) 

misalnya, data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 

(WALHI) menemukan bahwa kerusakan lingkungan di 

wilayah ini telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. 

Konfigurasi titikmata air dan kebutuhan mata air di Malang 

Raya menunjukkan kecenderungan kritis. Kabupaten 

Malang misalnya,  memiliki 873 sumber air dengan debit 

airnya bervariatif antara 1 liter perdetik - 4 ribu liter 

perdetik. Tahun 2008 tercatat sepertiga dari sumber air 

yang ada mengalami penurunan debit air. 

Sementara itu, untuk keberadaan sumber mata air di kota 

Batu, dari sebelumnya tercatat ada 111 titik kini telah 

mengalami kemerosotan. Dari 57 titik sumber air yang 

berada di Kecamatan Bumiaji, saat ini tinggal 28 titik. 

Sedangkan di Kecamatan Batu, dari 32 sumber air, kini 

tinggal 15 titik. Sementara itu sumber air di Kecamatan 

Junrejo, dari 22 titik sumber mata air, kini tersisa 15 titik.   
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Kerusakan wilayah tangkapan air seperti hutan dan 

wilayah lindung lainnya yang disebabkan besarnya alih 

fungsi kawasan baik sebagai pemukiman maupun investasi 

sektor pariwisata (wahana wisata, hotel, villa, dsb) 

ditengarai sebagai penyebab utama kerusakan sumber 

daya air di wilayah hulu. Saat ini, lebih dari 800.000 ribu 

hektar kawasan hutan di Jawa Timur telah mengalami 

kerusakan (250.638 Ha di DAS Brantas, 286.102,12 Ha di 

DAS Sampean, 270.296,79 Ha di DAS Bengawan Solo). 

Sehingga, langkah pemulihan kualitas air di Jawa Timur 

tidak bisa dianggap berdiri sendiri. Sektor-sektor terkait, 

seperti kawasan hutan, pesisir dan wilayah lindung lainnya 

harus menjadi perhatian langsung Pemerintah Propinsi 

Jawa Timur jika hendak menuntaskan problematika 

pemulihan sumber daya air. 

 

 

Rere Christanto 

Direktur Walhi Jatim 

 

 



 

5 
 

Perampasan Ruang Hidup di 

Surabaya Raya 

 

Pada konteks Surabaya Raya, persoalan perkotaan Menjadi 

problem di kawasan urban seperti Surabaya, Sidoarjo dan 

Gresik. Surabaya tengah menghadapi  persoalan 

penyempitan ruang-ruang hidup, yang secara 

muldimensional menyasar pada dimensi sosial, ekonomi, 

budaya dan lingkungan hidup. Salah satu problem 

multidimensional ini dapat terlihat pada persoalan umum 

yang terjadi di kota Surabaya sebagai pusat bisnis dan jasa. 
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Perkembangan Surabaya sebagai area bisnis dan jasa, dapat 

dilihat dari pola penguasaan lahan kota yang terus 

berpindah tangan, dari semula warga kota ke pengusaha 

properti. Kebutuhan akan penguasaan ruang sebagai moda 

produksi, telah menciptakan alih fungsi lahan secara 

serampangan,  secara terus menerus mendominasi dan 

merampas beberapa aset milik publik. Lalu pada titik 

tertentu menciptakan konflik sosial dan berbagai 

permasalahan turunan. Salah satu contoh faktual adalah 

perampasan dan alih fungsi beberapa waduk milik warga 

kampung menjadi area akumulasi korporasi properti dalam 

berbagai bentuk jenis bidang usaha, seperti perumahan, 

pusat perbelanjaan dan arena-arena publik yang rakus 

ruang. 

Seperti yang dihadapi oleh warga kampung Sepat mereka 

sedang menghadapi perampasan ruang oleh kelompok 

properti besar seperti Ciputra. Kelompok ini tercatat hingga 

Juni 2015, telah menguasai 5.325 hektar lahan di wilayah 

perkotaan; lahan-lahan tersebut sebelumnya adalah milik 

warga. Pakuwon Grup, juga menguasai sekitar 330 hektar 

untuk pengembangan perumahan Grand Pakuwon 

Surabaya Barat. Sementara Sinarmas, menguasai 120 

hektar dalam pengembangan perumahan Bukit Mas I dan II. 

Kelompok penguasa properti ini melakukan penguasaan 

dengan cara-cara yang manipulatif, bahkan juga 

menggunakan cara-cara yang intimidatif dan represif. 

Melihat dalam konteks kasus Sepat, warga kampung 

melawan Pemerintah Kota dan Ciputra, lalu juga terjadi 
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pada beberapa kasus waduk lainnya, menjadi basis 

argumentasi dalam menyajikan premis cara-cara 

penguasaan yang manipulatif, intimidatif dan represif. 

Kasus Waduk Sakti Sepat berawal dari Surat Keputusan 

Walikota Surabaya No. 188.45/366/436.1.2/2008 yang 

melepaskan tanah tersebut kepada PT Ciputra Surya, Tbk 

sebagai bagian dari obyek tukar guling antara Pemerintah 

Kota Surabaya dan PT Ciputra Surya, Tbk berdasarkan 

Perjanjian Bersama Nomor 593/2423/436.3.2/2009 dan 

Nomor 031/SY/sm/LAND-CPS/VI-09, tertanggal 4 Juni 

2009. Tukar guling ini sendiri merupakan bagian dari 

pembangunan Surabaya Sport Centre (SSC) di Pakal. Dalam 

sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dikeluarkan 

pasca tukar guling tersebut, wilayah Waduk Sepat 

dinyatakan sebagai “tanah pekarangan,” padahal hingga 

kini, kawasan tersebut masih berfungsi sebagai waduk. 

Perlu diketahui jika Waduk Sepat bukan satu-satunya 

waduk atau embung yang hilang di kawasan Kecamatan 

Lakarsantri dan khususnya Surabaya. Sebelumnya, 

terdapat sebuah waduk yang dikenal masyarakat dengan 

nama Waduk Jeruk, yang kini sudah menghilang. 

Realitasnya waduk Jeruk telah bertransformasi menjadi 

kawasan permukiman elit. Padahal, menilik dari segi fungsi 

waduk yang ada di Surabaya, khususnya wilayah 

Lakarsantru tersebut merupakan kawasan yang harus 

dilindungi. 

Di dalam perspektif ekologis, waduk menjadi habitat 

alamiah bagi berbagai jenis ikan dan burung lokal maupun 
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migrasi. Keberadaan waduk sebagai bagian dari sistem 

pengairan yang selama ini digunakan juga turut membantu 

mengatasi banjir dan kekeringan bagi pertanian di 

sekitarnya. 

Secara ekonomi, keberadaan waduk yang juga difungsikan 

sebagai pertanian dan area pemancingan juga turut 

mendongkrak ekonomi warga di sekitarnya. Sementara itu, 

secara sosio-kultural, waduk telah menjadi pengikat 

kultural dalam masyarakat. Secara turun temurun 

masyarakat di Dukuh Sepat telah membentuk ikatan tradisi 

dengan wilayah tersebut. Hal ini nampak, misalnya, pada 

ritual bersih desa di tempat tersebut yang dilakukan di 

wilayah Waduk Sepat. Menghilangkan waduk-waduk 

tersebut pada dasarnya adalah menghilangkan kehidupan 

masyarakat itu sendiri. 

Beberapa kali Walikota Surabaya Tri Rismaharini 

mengungkapkan keresahannya soal banjir di Kota 

Surabaya, dengan menyampaikan statement tentang 

wacana pembuatan waduk baru. Kemudian dalam visi yang 

ditonjolkan oleh Walikota selalu mengusung pendekatan 

yang “berwawasan lingkungan” dalam pembangunan kota, 

berlarut-larutnya kasus Waduk Sepat akan menjadi 

pertanyaan besar terhadap komitmen visi kota 

berwawasan lingkungan dan demokratis.  

Walaupun proses tukar guling lahan terjadi di era sebelum 

Risma menjadi walikota, yakni saat Bambang D.H menjabat. 

Tetapi rencana pelenyapan waduk Sepat terjadi selama 
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Risma menjabat menjadi Walikota, jelas sangat kontradiktif 

dengan wacana Surabaya “berwawasan lingkungan” yang 

dijadikan visi era pemerintahannya selama ini. Padahal 

sebelumnya Risma telah ikut menanam pohon di kawasan 

waduk sepat, serta berjanji kepada warga untuk 

mengembalikan waduk Sepat sesuai fungsi semula.  Secara 

tidak langsung, di tengah sikap ambivalen Walikota, secara 

tersirat  menunjukkan bahwa Walikota menyadari 

pentingnya kawasan Waduk Sepat bagi kepentingan sosial 

ekologis secara luas. 

Dari Persoalan Ruang ke Dampak Industrialisasi 

Secara umum konteks persoalan di Surabaya Raya tidak 

hanya persoalan ruang, namun juga industri. 

Perkembangan industri di Surabaya begitu pesat, hingga 

menyebar ke wilayah Gresik, Sidoarjo dan Mojokerto, 

dampaknya sangat variatif seperti polusi, pencemaran 

limbah hingga menurunnya kualitas hidup. Salah satu yang 

sering terjadi ialah pencemaran limbah di sungai dan 

pemukiman warga. Pada 2013 silam terdapat kasus 

kematian ikan di Kali Surabaya, Ecoton melihat kondisi 

tersebut dikarenakan kondisi sungai yang semakin rusak 

karena pembuangan limbah di sungai. Perlu dicatat 

mengacu pada penelitian tim penelitian kali Surabaya pada 

2008, disebutkan jika beban limbah industri pada 

biochemical oxygen demand (BOD) di sepanjang aliran Kali 

Surabaya mencapai 25.336, 54 kilogram per hari. 

Sedangkan limbah chemical oxygen demand (COD) 

menyentuh angka 61.017,29 kilogram per hari. Sementara 
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itu, beban BOD pada pencemaran limbah domestik 

mencapai 65.496,69 kilogram per hari dan beban COD 

limbah domestik 170.077,89 kilogram per hari. Padahal 

daya tampung untuk limbah di Kali Surabaya seharusnya 

hanya 29.860,06 kilogram per hari untuk BOD dan 

40.446,86 kilogram per hari untuk COD. 

Kasus tersebut tidak bisa dimaknai sebagai problem yang 

parsial, karena pencemaran sungai yang terjadi di Surabaya 

berasal dari hulu hingga hilir. Kondisi tersebut menjadikan 

kali Surabaya begitu tercemar, sehingga turut 

mempengaruhi kualitas air yang digunakan sebagai 

konsumsi sehari-hari. Berdasarkan catatan dari BLH Jawa 

Timur tahun 2013, terdapat sekitar 1.004 industri yang 

berpotensi mencemari sungai di Jatim. Sekitar 483 industri 

mendiami sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. 

Sedangkan, 98 industri diketahui membuang limbahnya di 

Kali Surabaya. Secara spesifik bahwa terdapat 65 industri 

membuang di sepanjang aliran Kali Surabaya dan sekitar 33 

industri di Kali Tengah. 

Akibat dari maraknya industrialisasi dari hulu ke hilir, 

seperti Mojokerto dan Sidoarjo yang tengah menghadapi 

problem penyempitan ruang hingga persoalan limbah yang 

secara persisten mempengaruhi kualitas air di Sungai. 

Kondisi tersebut secara tidak langsung menjadi stimulan 

degradasi kawasan yang berada di bawahnya sebagaimana 

konsepsi hulu dan hilir. Surabaya dan Gresik menjadi 

kawasan yang terdampak jika melihat pada konteks air, 
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selain secara lokal kawasan tersebut juga menjadi 

penyumbang degradasi kualitas air yang begitu masif. 

Kondisi mengenai problem sistemik mengenai ruang kota 

dan industrialisasi, telah berimplikasi pada terbatasnya 

ruang hidup masyarakat, juga turut merampas kualitas 

hidup masyarakat itu sendiri. Mulai persoalan hilangnya 

ruang terbuka hijau, pencemaran sungai, buruknya kualitas 

air dan udara, semakin menjadikan Surabaya Raya. 

Penyempitan ruang mengakibatkan ruang terbuka semakin 

sedikit, ruang-ruang sosial-ekologis semakin tereduksi 

seiring pesatnya perampasan ruang hidup. Selain itu 

problem Surabaya sebagai pusat ekonomi, dan disokong 

oleh kawasan satelit seperti Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto 

turut menjadikan pelbagai macam problem yang berujung 

konflik sosial. Terdapat transformasi budaya masyarakat 

yang kian mengalineasikan manusia dengan lingkungan 

hidup, sehingga mendukung hancurnya struktur sosial 

ekologis di wilayah Surabaya Raya. 

Konteks Kasus Alih Fungsi Waduk Sepat 

Waduk Sepat terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan 

Lakarsantri, Kota Surabaya. Keberadaan waduk ini awal 

mulanya tercatat sebagai aset desa, dengan bentuk Tanah 

Kas Desa (TKD) atau bondho deso, yang merupakan hak 

kolektif masyarakat Dukuh Sepat. Tanah tersebut berupa 

waduk dengan luas sekitar 66.750 m2 terletak di wilayah 

RW III dan RW V Dukuh Sepat. 
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Pada 2003 pernah ada perjanjian sewa-menyewa waduk 

antara pengembang dan warga yang berakhir pada 2008. 

Waduk Sepat digunakan pengembang sebagai tempat 

penampungan air dan saluran pembuangan dari 

perumahan Citraland (PT Ciputra Surya Tbk). Sampai saat 

ini pembuangan itu masih terus berjalan meskipun 

pengembang tidak lagi membayar kepada warga. 

Pada 2011 pihak Ciputra Surya Tbk pernah melakukan 

pembagian dana CSR (corporate social responsibility) Rp 3 

miliar melalui Panitia 16. Panitia 16 adalah sebagian orang 

dari warga Dukuh Sepat sendiri yang mengklaim mewakili 

warga untuk mengambil dana tersebut dan membentuk 

panitia yang disetujui Lurah Lidah Kulon (Ahmad 

Supriyadi) dan Camat Lakarsantri (Minun Latif), berjumlah 

sekitar 16 orang. Warga Dukuh Sepat RW III dan RW V tidak 

mengakui panitia, sebab proses pembentukannya 

dipaksakan, tidak transparan, tidak melalui rapat warga, 

dan tidak melibatkan perangkat RT dan RW. Panitia 16, 

Kelurahan, dan pihak Kecamatan menjelaskan kepada 

warga bahwa pembagian dana itu adalah dana CSR yang 

tidak ada hubungannya dengan pelepasan Waduk Sepat. 

Tapi, ini berbeda dengan penjelasan Ciputra Surya. Dalam 

pertemuan warga dengan pihak pengembang Ciputra Surya 

yang difasilitasi DPRD Kota Surabaya menjelaskan bahwa 

dana itu memang bukan dana CSR, melainkan dana 

kompensasi pelepasan Waduk Sepat. 

Pemkot Surabaya memang telah melepaskan tanah 

tersebut kepada PT Ciputra Surya, Tbk dengan Surat 
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Keputusan Walikota Surabaya No. 

188.45/366/436.1.2/2008, atas persetujuan DPRD Kota 

Surabaya dengan Surat Keputusan No. 39 Tahun 2008. 

Tanah waduk warga Dukuh Sepat itu termasuk menjadi 

objek tukar guling yang dilakukan Pemkot Surabaya (saat 

itu Walikota Bambang DH) dengan Ciputra Surya ini 

berdasarkan Perjanjian Bersama antara Pemerintah Kota 

Surabaya dengan PT Ciputra Surya, Tbk Nomor 

593/2423/436.3.2/2009/Nomor 031/SY/sm/LAND-

CPS/VI-09, pada 4 Juni 2009. 

Menurut pihak Ciputra Surya, tanah Waduk Sepat tersebut 

merupakan bagian dari tanah tukar guling antara Ciputra 

Surya dengan Pemkot Surabaya, yakni ditukar tanah untuk 

membangun Surabaya Sport Centre (SSC) di Pakal. Saat itu, 

Pemkot Surabaya kekurangan lahan sekitar 20 ha. 

Sementara, tanah 20 ha di sekitar SSC adalah milik PT 

Ciputra Surya, Tbk. Setelah tukar guling tersebut pihak 

Ciputra Surya memperoleh sertifikat Hak Guna Bangunan 

(HGB) atas tanah Waduk Sepat tersebut. Berdasarkan 

informasi warga, dalam sertifikat tersebut dijelaskan 

bahwa tanah Waduk Sepat itu merupakan “tanah 

pekarangan.” Pada 4 Juli 2011, pihak Ciputra Surya dibantu 

Kepolisian akan melakukan pemagaran lahan waduk Sepat, 

namun ditolak oleh warga. 

Pada 14 April 2015 pihak Ciputra Surya dibantu oleh 

pasukan Kepolisian melakukan eksekusi atau pengosongan 

paksa lahan Waduk Sepat tersebut, sehingga beberapa 

warga mengalami luka-luka dan terdapat barang-barang 
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milik warga di lokasi yang dirusak. Selanjutnya lahan 

waduk Sepat tersebut dipagar. Sebenarnya ada solusi-

solusi yang pernah ditawarkan warga, yaitu, Pemkot 

Surabaya mewacanakan menawarkan membeli kembali 

lahan Waduk Sepat tersebut dari Ciputra Surya, namun 

perusahaan itu menolak. Komnas HAM melalui 

komisionernya Imdadun Rahmat pernah menyampaikan 

ide: tanah Waduk Sepat tetap menjadi hak Ciputra Surya, 

namun pengelolaannya ada pada warga, tapi warga 

menolaknya. Ciputra Surya memberikan opsi: disisakan 

sekitar 6.000 m2 untuk waduk yang akan dikelola warga, 

namun warga tetap menolak. 

Permohonan sengketa informasi ini diajukan karena 

permintaan informasi yang diajukan WALHI Jatim sejak 

tanggal 4 Mei 2015 kepada Walikota Surabaya tidak 

mendapatkan tanggapan dan surat keberatan yang 

dikirimkan pada tanggal 3 Juni 2015 juga kembali tidak di 

gubris sama sekali. Pada 26 Februari 2016, putusan sidang 

KIP Jatim memerintahkan Walikota untuk membuka 

informasi yang diminta warga dan Walhi Jatim. 

Pada 11 Mei 2016, warga Dukuh Sepat, Lidah Kulon, 

melakukan upaya litigasi dengan mengajukan gugatan 

citizen law suit (CLS) kepada Walikota Surabaya dan Ketua 

DPRD Kota Surabaya di Pengadilan Negeri Kota Surabaya. 

Gugatan ini merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh 

warga untuk memperjuangkan hak atas lingkungannya, hak 

atas sanitasi, dan hak ekonomi, sosial, serta budayanya. 

Gugatan CLS sendiri merupakan gugatan warga negara, 
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masuk ke dalam ranah hukum acara perdata. Tentu, 

tuntutan warga di dalam gugatan ini bukanlah ganti rugi 

materiil, tetapi memastikan bahwa SK Walikota Surabaya 

Nomor 188.451.366/436.1.2/2008 tentang 

“Pemindahtanganan Dengan Cara Tukar Menukar 

Terhadap Aset Pemerintah Kota Surabaya Berupa Tanah 

Eks. Ganjaran/ Bondo Desa di Kelurahan Beringin, 

Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Jeruk, Kecamatan 

Lakarsantri, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, 

Kota Surabaya. Dengan Tanah Milik PT. Ciputra Surya” batal 

demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 

Perlu diketahui, kasus Waduk Sakti Sepat berawal dari 

Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 

188.45/366/436.1.2/2008 yang melepaskan tanah 

tersebut kepada PT Ciputra Surya, Tbk sebagai bagian dari 

obyek tukar guling antara Pemerintah Kota Surabaya dan 

PT Ciputra Surya, Tbk berdasarkan Perjanjian Bersama 

Nomor 593/2423/436.3.2/2009 dan Nomor 

031/SY/sm/LAND-CPS/VI-09, tertanggal 4 Juni 2009. 

Tukar guling ini sendiri merupakan bagian dari 

pembangunan Surabaya Sport Centre (SSC) di Pakal. Dalam 

sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dikeluarkan 

pasca tukar guling tersebut, wilayah Waduk Sepat 

dinyatakan sebagai “tanah pekarangan”, padahal hingga 

kini, kawasan tersebut masih berfungsi sebagai waduk. 

Pada 10 Agustus 2016 Dian Purnonomo selaku perwakilan 

warga, bertindak sebagai pelapor, melaporkan adanya 

dugaan peristiwa pidana pemalsuan surat otentik. Yakni, 
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memalsukan keterangan data fisik Waduk Sepat dalam 

Sertifikat No 4057/Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan 

Lakarsantri, Kota Surabaya, Surat Ukur pada 21-12-2010 

Nomor 641/Lidah Kulon/2010, Luas 59.857 M2 atas nama 

Ciputra Surya yang tertulis sebagai “tanah pekarangan”. 

“Padahal dalam kenyataannya Waduk Sepat sejak dari dulu 

hingga saat ini masih berupa waduk,” jelas Dian Purnomo 

dalam laporannya. Terhadap laporan tersebut diterbitkan 

Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor : 

LPB/911/VIII/2016/UM/JATIM, pada 10 Agustus 2016. 

Selanjutnya Polda Jatim melakukan penyelidikan dan 

pernah diterbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan 

Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke-1 No: B/1057/SP2HP-

1/VIII/2016/Ditreskrimum pada 30 Agustus 2016. 

Penyelidik Polda Jatim memberitahukan bahwa laporan 

Dian Purnomo tersebut telah diterima di Unit III Tanah 

Subdit II Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jatim dan 

selanjutnya akan dilakukan penyelidikan. 

Pada 28 September 2016, Putusan persidangan 

menyatakan gugatan ditolak. Majelis hakim memutuskan 

bahwa gugatan Citizen Law Suit warga sepat tidak diterima. 

Alasannya, bentuk gugatannya tidak memenuhi syarat 

sebagai sebagai gugatan Citizen Law Suit. Hal ini tentu 

membuahkan kekecewaan terhadap warga Sepat serta LBH 

Surabaya selaku kuasa hukum warga sepat. 

Berawal dari keputusan Mahkamah Agung (MA) No. 

438K/TUN/2016 yang secara jelas menolak kasasi 
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Walikota Surabaya terhadap gugatan informasi publik, 

yang sebelumnya telah dimenangkan oleh WALHI Jatim. 

Melalui keputusan tersebut WALHI Jatim selaku pihak yang 

memenangkan gugatan perkara, meminta Pemerintah Kota 

Surabaya (Pemkot) untuk mematuhi keputusan MA. Namun 

hingga putusan yang ditetapkan pada 13 Oktober 2016, 

Pemkot selaku pihak tergugat tidak kunjung membuka 

dokumen terkait tukar guling (ruislag) serta alih fungsi 

Waduk Sepat. Pada 6 Maret 2017 diadakan gelar perkara 

awal di Ruang Kasubdit II Harda Bangtah dengan hasil, 

terhadap perkara sebagaimana Laporan Polisi Nomor: 

LPB/911/VIII/2016/UM/JATIM, pada 10 Agustus 2016 

tersebut dapat ditingkatkan dari proses penyelidikan 

menjadi proses penyidikan. Selanjutnya, pada 8 Maret 2017 

tersebut Polda Jatim menerbitkan Surat Perintah 

Penyidikan Nomor: SP.Sidik/520/III/2017.Ditreskrimum, 

pada 8 Maret 2017. 

Selanjutnya Dian Purnomo menerima SP2HP Ke-8 

(delapan) Nomor: B/843/SP2HP-

8/V/2017/Ditreskrimum, pada 29 Mei 2017, yang pada 

pokoknya Penyidik memberitahukan kepada Dian 

Purnomo selaku palapor. Isi suratnya: “bahwa proses 

penyidikan tindak pidana pemalsuan surat/memalsukan 

surat dan menggunakan sebagaimana dimaksud Pasal 263 

KUHP yang diduga dilakukan oleh Sdr. Ir. Muh. Adi 

Dhramawan, M.Eng.Se adalah sebagai berikut: melengkapi 

administrasi penyidikan, melaksanakan pemeriksaan saksi 

sebanyak 8 (delapan) orang saksi, melaksanakan gelar 

perkara, dari hasil penyidikan diperoleh fakta hukum 



 

18 
 

bahwa perkara yang saudara laporkan bukan merupakan 

tindak pidana sebagaimana unsur pasal yang disangkakan. 

Maka untuk kepastian hukum, proses penyidikannya 

dihentikan dengan menerbitkan Surat Perintah 

Penghentian Penyidikan Nomor: 

SPPP/520.A/V/2017/Ditreskrimum, tanggal 29 Mei 2017 

dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: 

S/Tap/71/V/2017/Ditreskrimum, tanggal 29 Mei 2017.” 

Terhadap SP3 yang diterbitkan oleh Polda Jatim tersebut, 

maka Dian Purnomo yang diwakili Tim Hukum dari LBH 

Surabaya dan WALHI Jatim mengajukan permohonan 

praperadilan ke PN Surabaya pada 28 Februari 2018 

dengan register perkara nomor 14/Pid.Pra/2018/PN.Sby. 

Pada 8 Maret 2017, WALHI Jatim, LPBP dan LBH Surabaya 

mencoba mengingatkan Pemkot Surabaya melaui surat 

yang ditujukan ke Balai Kota Surabaya. Isi surat tersebut 

pada intinya menghimbau agar Pemkot Surabaya membuka 

dokumen-dokumen publik yang diminta sesuai putusan 

MA. Namun pada faktanya hingga batas waktu 7 x 24 jam 

maksimum, Pemkot Surabaya tetap tidak bergeming 

dengan mengabaikan himbauan yang telah disampaikan. 

Kemudian atas tidak kooperatifnya Pemkot, WALHI Jatim, 

LPBP dan LBH Surabaya pada tanggal 23 Maret 2017 

mendatangi Balai Kota Surabaya, dengan tujuan 

mengingatkan Pemkot Surabaya agar segera membuka 

dokumen-dokumen publik proses alih fungsi Waduk Sepat, 

sebagaimana yang diamanahkan oleh MA selaku pemegang 

kekuasaan hukum tertinggi di ranah Yudikatif. 



 

19 
 

Pada 7 September 2017, Pemkot Surabaya mengajukan 

Peninjauan Kembali (PK) ke MA dengan nomor perkara 

111PK/TUN/2017 kepada Walhi Jatim. Setelah beberapa 

waktu berselang, pada Senin 18 Desember 2017, melalui 

panitera PTUN Surabaya memberitahukan jika gugatan PK 

oleh Pemkot Surabaya dengan pemohon Walikota Surabaya 

ditolak oleh MA. Sehingga dengan keluarnya putusan ini, 

maka langkah hukum sudah mengikat bahwasanya Pemkot 

harus mematuhi keputusan ini. Sebagai pihak yang kalah 

dalam gugatan sengketa informasi publik, selain itu Pemkot 

juga harus segera membuka dokumen terkait, sebagai 

bentuk penghormatan atas hukum yang berlaku di 

Republik Indonesia. 

Pasca itu warga menggelar aksi pada 25 Januari 2018, guna 

meminta Pemkot Surabaya membuka dokumen izin dan 

lain-lain terkait Ciputra. Namun, pemkot melalui Kepala 

Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 

Eddy Christijanto dan Kepala bagian Hukum, Ira 

Tursilowati, mengatakan bahwa dokumen yang diminta 

tersebut tidak ada. 

Pada 28 Februari, Tim Advokasi Waduk Sepat Surabaya 

mendatangin pengadilan Negri surabaya untuk 

mengajukan gugatan pra-pradilan terhadap kepolisian 

Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang 

sebelumnya telah melakukan penghentian penyidikan atas 

pelaporan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat 

otentik. Terkait dugaan pemalsuan keterangan data fisik 
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Waduk Sepat dalam sertifikat No/4057 Kelurahan Lidah 

Kulon, kecamatan Lakarsantri, kota Surabaya. 

Pada 27 Maret 2018, Majelis tunggal Pengadilan Negeri 

(PN) Surabaya Dwi Winarko menolak permohonan 

praperadilan yang diajukan warga Pedukuhan Sepat 

Surabaya. Dalam putusannya, hakim Dwi Winarko 

berpendapat bahwa terbitnya SP-3 (Surat Perintah 

Penghentian Penyidikan) oleh Polda Jatim sudah sesuai 

prosedur. Proses penghentian penyidikan yang dilakukan 

Polda Jatim sudah transparan dan sesuai prosedur. 

Menolak pengajuan praperadilan yang diajukan pemohon. 

Pada 27 Juli 2018, warga Dusun Sepat, Lidah Kulon, 

Kecamatan Lakarsantri, bernama Darno dipanggil ke Polda 

Jatim untuk diperiksa sebagai saksi. Tidak hanya Darno 

saja, masih ada tiga lainnya. Mereka adalah Rochim, Erna 

dan Dian Purnomo, mereka kini menunggu giliran untuk 

diperiksa sebagaimana Darno. 

Perlu diketahui keempat warga dilaporkan oleh PT. Ciputra 

Surya terkait memasuki pekarangan dan pengerusakan 

properti milik PT Ciputra Surya. Keempat warga yang 

dilaporkan oleh pihak Ciputra adalah Darno, Suherna, 

Rokim, dan Dian Purnomo. Atas laporan tersebut keempat 

warga dipanggil oleh POLDA Jawa Timur, untuk dimintai 

keterangannya sebagai saksi. 

Sebagaimana laporan dari Ciputra, pihak kepolisian 

memakai pasal terkait tindak pidana memasuki pekarangan 
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orang lain tanpa ijin yang berhak dan melakukan perusakan 

barang milik orang lain secara bersama-sama. Pemanggilan 

keempat warga ini jelas merupakan salah satu bentuk 

usaha kriminalisasi, terhadap perjuangan warga Sepat yang 

menolak rencana perubahan Waduk Sepat menjadi 

perumahan oleh PT Ciputra Surya. Upaya pemaksaan 

kriminalisasi ini bisa dilihat dari kejanggalan-kejanggalan 

sebagai berikut: 

Pertama, Warga masuk ke area waduk karena mendengar 

suara air deras menyerupai banjir, saat sedang melakukan 

Sholat Tarawih di dekat waduk. Padahal saat itu kondisinya 

tidak sedang hujan. Selain itu, Debit air yang mengalir di 

selokan yang terhubung dengan waduk, arusnya terpantau 

deras. Hal ini tentunya menimbulkan kecurigaan warga, 

bahwa ada upaya pengeringan waduk secara paksa, 

sehingga membuat warga harus bertindak agar waduk 

Sepat tidak mengering. 

Kedua, Sebelum memasuki lokasi waduk, warga terlebih 

dahulu berkoordinasi dengan LPMK (Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) Lidah Kulon. Ketua 

LPMK Lidah Kulon justru menyarankan untuk bertemu di 

lokasi waduk Sepat langsung. Dengan dasar ini, warga 

akhirnya berbondong-bondong memasuki waduk melalui 

pintu utama waduk. Setelah di dalam waduk, warga 

langsung menghubungi Polsek Lakasantri dan Camat 

Lakasantri untuk datang ke lokasi. Tidak lama kemudian 

petugas Kepolisian Polsek Lakasantri tiba di lokasi. 
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Ketiga, saat memasuki waduk dan mengecek pintu air 

waduk, warga menemukan bahwa memang pintu penutup 

air di bagian bawah sudah terpotong, sehingga tidak bisa 

ditutup kembali. Melihat hal tersebut, warga berkoordinasi 

dengan Polsek Lakasantri, Camat Lakasantri dan PT Ciputra 

Surya. Pihak Ciputra kemudian sepakat untuk membuatkan 

penutup pintu air yang sudah dipotong. Setelah menunggu 

hampir tiga jam penutup pintu air tersbut tidak kunjung 

datang, agar air di waduk tidak keluar terus menerus, warga 

berinisiatif menutup sementara pintu air dengan tanah 

yang ada di sekitar waduk sampai pintu air tertutup. 

Keempat, tidak ada perusakan apapun yang dilakukan oleh 

warga saat berada di lokasi waduk, bahkan tidak ada 

paksaan atau himbauan supaya warga keluar dari waduk. 

Warga keluar dari waduk karena inisiatif mereka sendiri. 

Jika diilihat dari hal tersebut, tuduhan kejahatan atas warga 

berdasarkan pasal 167 KUHP dan 170 KUHP tidak terbukti. 

Pada 7 November 2018, terjadi peningkatan status dua 

warga, dari saksi menjadi tersangka dengan tuduhan 

perusakan properti waduk. Dua warga tersebut yakni Dian 

Purnowo dan Darno. Babak baru dimulai, dua pejuang yang 

setia mempertahankan Waduk Sepat sebagai salah satu 

ruang hidup yang tersisa, mulai mengalami kriminalisasi. 

Dan, ini merupakan preseden buruk bagi penegakkan Hak 

Asasi Manusia. 
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Perpanjangan Kontrak Lapindo 

Mengabaikan Bencana Lumpur di 

Porong 

 

Status keselamatan ruang hidup rakyat nampaknya masih 

belum menjadi pilihan bagi pemegang kebijakan dan kuasa 

modal. Memasuki bulan kemerdekaan Agustus 2018, kita 

dikejutkan dengan pemberian perpanjangan kontrak 

kepada PT Lapindo Brantas untuk melanjutkan aktivitas 

pertambangan di Blok Brantas oleh Kementrian Energi dan 

Sumber Daya Mineral. 

Tahun 2018 ini adalah tahun kedua belas dari tragedi 

industri migas yang kita kenal sebagai Lumpur Lapindo. 

Pada 29 Mei 2006 yang lalu, di desa Renokenongo, 
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Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo eksplorasi migas di 

tengah perkampungan padat penduduk berubah menjadi 

petaka. Semburan lumpur Lapindo mengubur wilayah 

seluas lebih dari 800 hektar di tiga kecamatan: Porong, 

Tanggulangin dan Jabon. Lumpur Lapindo menghancurkan 

kehidupan masyarakat di lebih dari 15 desa, lebih dari 75 

ribu jiwa terusir dari kampung halamannya. 

Tragedi Lumpur Lapindo rupanya tidak pernah menjadi 

pelajaran. Ditengah karut marut pemulihan dampak 

semburan lumpur Lapindo yang tidak kunjung tuntas, 

perpanjangan kontrak kepada PT Lapindo Brantas 

menunjukkan demonstrasi kebebalan pengusaha dan 

penguasa dalam urusan pertambangan migas dan 

keselamatan rakyat. 

Laporan BPK RI, serta sejumlah terbitan ilmiah oleh ahli 

dari berbagai negara telah mengindikasikan bahwa 

aktivitas pengeboran PT Lapindo Brantas bertanggung 

jawab terhadap munculnya semburan lumpur Lapindo. 

Hasil pemeriksaan BPK saat itu menunjukkan bahwa PT 

Lapindo Brantas menggunakan peralatan yang kurang 

memenuhi standar dan personel yang kurang 

berpengalaman. 

Neal Adams Services, pada tahun 2006 melakukan 

penelitian atas data-data terkait semburan lumpur Lapindo 

menemukan 16 faktor kesalahan yang menyebabkan 

terjadinya lumpur Lapindo. Diantaranya, kurang 

kompetennya site supervisor Lapindo, tak memahami baik 
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prosedur perencanaan sumur bor, gagal 

menginterpretasikan data seismik, gagal mengetahui 

keberadaan rekahan dan tak mampu memilih site 

pengeboran yang aman dari pengaruh rekahan (fault). 

Laporan Neal Adams Services bahkan menyatakan bahwa 

tindakan Lapindo Brantas dalam mengatasi masalah teknis 

pada sumur BJP-1 mengarah pada tindakan kriminal yang 

membahayakan manusia dan lingkungannya. 

Pertambangan migas di kawasan padat huni adalah 

problem besar praktek pertambangan di Indonesia hari ini. 

Di Jawa Timur, praktek pertambangan di kawasan padat 

huni bukan sekali saja menimbulkan dampak buruk bagi 

masyarakat di sekitarnya. 

Selain semburan lumpur Lapindo yang nampak jelas jejak 

penghancurannya, kasus-kasus lain seperti ledakan sumur 

migas Sukowati 5 di Bojonegoro yang mengakibatkan 

sedikitnya 148 Orang dirawat di rumah sakit dan ribuan 

lainnya mengungsi adalah bukti nyata ketidakpedulian 

pemerintah terhadap status keselamatan rakyat. Bahkan 

saat ini, usaha PT Lapindo Brantas untuk melakukan 

pertambangan di wilayah Jombang terus menuai resistensi 

dari masyarakat karena kekhawatiran tragedi serupa 

semburan Lumpur Lapindo terjadi di wilayah mereka. 

Alasan perpanjangan kontrak kepada PT Lapindo Brantas 

karena perusahaan lain tidak berani melakukan 

pengeboran akibat kekhawatiran munculnya 

kembali blowout/ semburan lumpur serupa di wilayah Blok 
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Brantas sangatlah tidak mendasar, dan justru harusnya 

menjadi koreksi kepada pemerintah bahwa ancaman 

berulangnya kejadian semburan lumpur Lapindo menjadi 

faktor penting yang harus dipertimbangkan. 

Pemberian perpanjangan kontrak kepada perusahaan yang 

jelas-jelas mempunyai catatan buruk pengelolaan 

pertambangan sehngga mengakibatkan bencana 

multidimensi yang sangat luas seperti semburan lumpur 

Lapindo, menunjukkan bahwa bagi pemerintah faktor 

keselamatan warga masih tidak lebih berharga ketimbang 

kilauan investasi. 

Hingga sekarang, tidak ada satupun mekanisme yang 

memastikan aset-aset sosial rakyat dan lingkungannya 

aman atau dipastikan bisa segera dipulihkan jika terjadi 

bencana akibat kecelakaan migas. Bahkan belum ada 

satupun pihak yang diseret ke pengadilan akibat 

kecelakaan migas yang menyebabkan korban di pihak 

rakyat, Bagaimana mungkin pengurus negara 

memperpanjang kontrak satu perusahaan yang telah 

menyebabkan kehancuran serupa tanpa review 

menyeluruh terhadap status keselamatan rakyat? 

Bentuk pembiaran terhadap nasib yang menimpa 

masyarakat akibat pertambangan di kawasan padat huni 

seperti di Porong, harus segera diakhiri. Pemerintah 

seharusnya memikirkan mekanisme perlindungan warga di 

wilayah industri padat huni, itulah mengapa perpanjangan 

kontrak kepada PT Lapindo Brantas layak ditolak. 
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Lapindo Menginvasi Jombang 

 

PT Lapindo Brantas kembali memperluas wilayah cakupan 

migasnya, pasca membuat bencana di Porong dan 

mendapatkan perpanjangan izin, kini mereka melakukan 

eksplorasi migas di Jombang, tepatnya di Dusun 

Kedondong, Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben. 

Beberapa kali atas rencana itu, warga yang menolak 

membuat organisasi bernama Forum Warga Peduli 

Lingkungan dan Agraria (FORPALA) bersama Komisi Untuk 

Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) 
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Surabaya. Namun seiring perkembangan waktu, gerakan 

penolakan menjadi penerimaan tetapi dengan syarat 

tertetu seperti jaminan keselamatan dan kompensasi. 

Berdasarkan catatan,  pihak PT Lapindo Brantas yang tidak 

melakukan AnalisisMengenai Dampak Lingkungan (Amdal) 

dalam eksplorasi Migas Sumur Metro di Dusun Kedondong, 

Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. 

Lapindo Brantas hanya memiliki izin lingkungan sebagai 

kelengkapan eksplorasi di wilayah tersebut. Mereka 

beralasan jika berbasis produksi gas dibawah 30 Juta 

Standar Kaki Kubik setiap harinya, maka cukup memakai 

UKL-UPL. Patokan yang digunakan ialah Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 yang tidak 

mewajibkan perusahaan pertambangan mengantongi izin 

lingkungan berbasis Amdal jika volume produksi gas 

dibawah nilai itu. 

Tetapi, wilayah eksplorasi Lapindo Brantas berada dalam 

wilayah padat huni, sehingga aturan tersebut seharunya 

tidak mengikat. Aturan lainnya yang dilanggar, tidak ada 

KLHS sebelumnya. Jika mengacu pada aturan Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 

32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan 

terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi 

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 

pengawasan, dan penegakan hukum.  
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Melawan Limbah B3 Lakardowo, 

Mojokerto 

 

Delapan tahun telah berlalu, warga Lakardowo masih hidup 

berdampingan dengan limbah bahan berbahaya dan 

beracun (B3). Sudah berkali-kali warga Lakardowo, Djetis 

Mojokerto melakukan aksi, guna menuntut hak atas 

lingkungan yang layak. Mulai dari level Kabupaten 

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur hingga pada level 

Pemerintah Pusat. Namun, hingga detik ini tidak ada 

penyelesaian yang berarti. Mereka masih hidup dalam 

kungkungan limbah B3 yang beracun, dengan resiko 

taruhan nyawa. 



 

30 
 

Tercatat, pada bulan Februari 2018 beberapa perwakilan 

warga melakukan aksi di Jakarta, tepatnya di Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kantor Staf 

Presiden (KSP). Lalu, pada bulan April 2018 mereka juga 

mendatangi Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur di 

Surabaya. Tetapi semuanya hanya sebatas janji, tidak ada 

upaya yang signifikan untuk menuntaskan kasus limbah B3 

ini. 

Beberapa hari yang lalu, pada tanggal 9 dan 10 Agustus 

2018. Warga Lakardowo kembali menggelar aksi damai, 

kali ini yang menjadi sasaran ialah Kantor Gubernur Jawa 

Timur. Mereka yang melakukan aksi didominasi oleh 

perempuan, yang tergabung dalam Gerakan Perempuan 

Lakardowo Mandiri (Green Woman). Aksi kali ini berbeda 

dengan yang lampau, para perempuan tangguh ini 

berpakaian hijau dan memakai caping, sebagai simbol 

perjuangan melestarikan lingkungan hidup, dan 

mempertahankan pertanian. Para perempuan itu 

melakukan aksi dengan duduk manis, menunggu Gubernur 

Jatim, Soekarwo untuk menemui mereka. 

Sedari pagi hari mereka tetap menunggu, hingga menjelang 

sore tidak ada tanda-tanda kemunculan Soekarwo. Tidak 

berhenti disitu, mereka melakukan kembali aksi serupa 

pada esok harinya. Namun sayang sekali, orang nomor satu 

di Jawa Timur tersebut tak nampak sedikitpun kumis 

tebalnya. Hal ini secara manifes menunjukan, jika 

pemerintah masih abai dengan hak asasi manusia. 

Khususnya yang bertautan dengan lingkungan hidup, tentu 
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ini menjadi preseden buruk bagi penegakkan hak asasi 

manusia. 

Bertarung dengan Limbah B3 

Hingga detik ini tidak ada tindakan yang sifatnya afirmatif 

kepada warga Lakardowo, teruntuk penutupan PT Putera 

Restu Ibu Abadi (PRIA) yang secara realitas telah merengut 

hak hidup warga. Limbah B3 yang dihasilkan oleh PT Pria, 

telah mencemari tanah dan air warga Lakardowo. Air yang 

semula digunakan untuk minum, mandi dan aneka 

kebutuhan lainnya, kini tak layak untuk dikonsumsi. 

Dampaknya pun beragam, banyak warga yang mengalami 

gatal-gatal, hingga penyakit kulit kritis. Korbannya mulai 

dari orang tua hingga anak-anak. Secara tidak langsung hak 

asasi mereka direngut, di mana air yang merupakan 

kebutuhan dasar tak lagi dapat diakses dengan mudah. 

Mereka harus membeli air bersih untuk kebutuhan pribadi, 

di tengah situasi ekonomi yang fluktuaktif beban mereka 

bertambah. 

Bagaimana tidak, jika merujuk pada cerita Nurasim selaku 

warga Lakardowo. Ia mengungkapkan jika PT PRIA telah 

menimbun limbah B3, sehingga mengancam kehidupan 

warga. Di mana pemukiman dan area pabrik yang berkedok 

pembuatan batako, sangat dekat sekali. 

Pabrik itu letaknya hanya 50 meter dari pemukiman warga. 

Terutama galian yang digunakan untuk menimbun limbah 
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B3. Dampak yang nyata sekarang itu, misalnya air berwarna 

kuning, ini dapat dilihat dari beberapa sumur warga. 

Padahal air tersebut dipakai untuk mandi, efeknya warga 

terjangkit penyakit kulit. Selain itu, ada asap pekat yang 

dikeluarkan oleh PT Pria, bahkan kondisi pemikiman 

seperti ada kabut. Tentu hal ini menganggu pernafasan, 

rasanya sesak. 

Berdasarkan hasil kajian lingkungan, secara geologi dan 

geolistik, tanah di sekitar PT PRIA terkontaminasi logam 

berat timbal dan beberapa zat berbahaya. Tidak hanya itu 

air mereka juga terkontaminasi logam berat, sulfat. Total 

padatan zat berbahaya yang terlarut di air (total dissolve 

solid /TDS) mencapai 2.000ppm. 

Menuntut Hak atas Lingkungan Hidup 

Tidak hanya hak atas air yang direngut oleh PT PRIA, 

namun juga kesuburan tanah telah menjadi impoten. Perlu 

diketahui jika 95% warga Lakardowo merupakan petani 

produktif, dengan beraneka ragam produk pertanian. Kini, 

selain beban harus membeli air untuk kehidupan sehari-

hari, mereka menghadapi situasi pelik yakni perampasan 

ruang pertanian. 

Mayoritas warga Lakardowo adalahpetani jagung, cabai, 

terong dan padi. Kontaminasi logam berat dan zat 

berbahaya ini berdampak pada penurunan kuantitas dan 

kualitas panen. Seperti, biasanya panen padi bisa empat 

kali, sekarang hanya dua kali. Dampak telah nampak secara 
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gamblang, namun hingga kini pemerintah masih membisu. 

Hampir dua tahun KLHK tidak juga mengumumkan hasil 

auditnya. Sementara PT PRIA semakin memperluas wilayah 

operasinya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga kini 

tak pernah bertindak secara konkrit dan signifikan. 

Warga Lakardowo masih hidup dalam kungkungan Limbah 

B3,Pemerintah Provinsi Jawa Timur tak kunjung membantu 

warga, teruntama mendesak KLHK untuk melakukan 

pembersihan limbah B3. Lalu, tidak ada upaya yang 

subtantif guna membereskan pencemaran, sampai pada 

mitigasi penyakit kulit pada warga.Air tak lagi layak, 

pertanian terancam. Warga Lakardowo semakin terancam 

kehidupannya, ruang hidup mereka tak lagi layak. 

Dirampas sistemik oleh PT PRIA, yang kemudian diperkuat 

dengan sikap abai pemerintah. 

Problem konflik sosial-ekologis masih menghantui 

masyarakat, di tengah masifnya ekspansi industri, 

pembangunan infrastruktur banal dan perampasan 

lingkungan hidup yang layak. Warga Lakardowo yang 

berjuang melawan limbah B3 adalah salah satu komunitas 

yang berjuang, menuntut keadilan yang berbasis sosial-

ekologis. 
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Perjuangan Warga Sendi dalam 

Konteks Wilayah Kelola Rakyat 

 

Rabu 1 Agustus 2018, warga Desa Adat Sendi kembali 

melakukan aksi, menuntut pengakuan atas wilayah kelola 

mereka. Sejak awal 90an warga telah 

melakukan reclaiming, menempati kembali wilayah yang 

telah lama mereka tinggalkan, pasca agresi militer Belanda 

ke II pada periode 1948-1949. Berkali-kali warga Sendi 

melakukan berbagai upaya, salah satunya mendesak 

Pemkab Mojokerto dan Pemprov Jatim untuk mengakui 

mereka. 

Namun, setelah melakukan berbagai upaya, sampai ada 

kunjungan Pemkab Mojokerto dan Pemprov Jatim. Hingga 

kini, wilayah Sendi masih belum diakui sebagai hukum adat. 
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Sebelumnya, Pemkab Mojokerto selama beberapa tahun 

belakangan ini, melakukan persiapan untuk pembentukan 

Desa Adat Sendi. Selain itu, Pemkab di bawah arahan Bupati 

Mustofa Kamal Pasha, juga mengarahkan pada pengakuan 

masyarakat hukum adat Sendi. 

Hingga akhirnya, pada 17 Juli 2018 Pemprov Jatim, 

melakukan penolakan atas pengakuan Desa Adat Sendi. 

Mereka berdalih dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Pasal 8, menyatakan bahwa pembentukan desa baru, 

harus minimal berpenduduk 6 ribu atau 1.200 kepala 

keluarga (KK). Sedangkan kondisi saat ini, jumlah 

penduduk di kawasan Sendi, Gotekan dan Ngepreh hanya 

sekitar 668 jiwa atau 323 KK. Dengan dasar itulah Pemprov 

Jatim menolak keberadaan Desa Adat Sendi, bahkan 

pengakuan masyarakat hukum adat juga mereka abaikan. 

Penegasan Wilayah Kelola Rakyat Sendi 

Saat ini, lebih dari 800.000 ribu hektar kawasan hutan di 

Jawa Timur telah mengalami kerusakan (250.638 Ha di DAS 

Brantas, 286.102,12 Ha di DAS Sampean, 270.296,79 Ha di 

DAS Bengawan Solo). Berdasarkan laporan Perum 

Perhutani Unit II Jawa Timur pada tahun 2009, jumlah Desa 

Pangkuan Hutan (DPH) sebanyak 1.902 desa, dengan luas 

Pangkuan Hutan sebesar 894.026,2 hektar. Dalam laporan 

tersebut juga dinyatakan telah terbentuk desa PHBM 

sebanyak 1.746 desa, dengan jumlah rumah tangga 

sebanyak 1.053.321 kepala keluarga. 
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Namun pada tahun 2013, Sekretariat bersama Koalisi 

Pemulihan Hutan (KPH) Jawa merilis bahwa di kawasan 

pengelolaan Perhutani terdapat 5.617 desa dan 60%nya 

berada di bawah garis kemiskinan. Angka ini menunjukkan 

bahwa pola PHBM yang selama ini dikembangkan masih 

belum menjawab problem kesejahteraan masyarakat yang 

tinggal di kawasan hutan. 

Padahal, Model pengelolaan hutan lestari dan 

berkelanjutan yang bersifat holistik, telah lama 

dikembangkan oleh oleh masyarakat adat atau masyarakat 

desa hutan, karena mereka memiliki prinsip tidak 

memisah-misahkan hutan dengan sumber daya alam lain. 

Secara sosiologis, kesatuan masyarakat hukum adat 

memiliki keterikatan yang sangat kuat pada hutan dan telah 

membangun interaksi yang intensif dengan hutan. 

Di berbagai tempat di Indonesia, interaksi antara 

masyarakat adat dengan hutan tercermin dalam model-

model pengelolaan masyarakat adat atas hutan yang pada 

umumnya didasarkan pada hukum adat, yang biasanya 

berisi aturan mengenai tatacara pembukaan hutan untuk 

usaha perladangan dan pertanian lainnya, penggembalaan 

ternak, perburuan satwa dan pemungutan hasil hutan. 

Praktek-praktek tersebut menunjukan bahwa kesatuan 

masyarakat hukum adat telah melakukan pengelolaan 

sumber daya alam (hutan) secara turun-temurun. 

Pola-pola tersebut diketahui memiliki sistem yang sangat 

terkait dengan pengelolaan hutan alam, hutan tanaman, 
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kebun dan usaha pertanian sehingga bentuknya sangat 

beragam, dinamis, terpadu yang menghasilkan berbagai 

manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, baik secara 

ekonomi, sosial budaya, religi dan ekologi. 

Maka sebab itu, penguatan model masyarakat dalam 

menata sumber-sumber kehidupannya berbasis kearifan 

lokal yang melekat di dalam keseharian hidup masyarakat 

adalah apa yang kemudian disebut WALHI sebagai Wilayah 

Kelola Rakyat (WKR). 

Wilayah Kelola Rakyat adalah sebuah sistem kelola yang 

integratif dan partisipatif baik dalam proses tata kelola, 

produksi, distribusi, dan konsumsi melalui mekanisme 

penyelenggaraan yang senantiasa memperhatikan fungsi 

sumber daya alam dan lingkungan sebagai pendukung 

kehidupan berdasarkan nilai dan kearifan setempat guna 

mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan 

berkelanjutan. 

Menuntut Perlindungan dan Pengakuan Hukum Adat 

Perlu diketahui, sejak tahun 1999 masyarakat Sendi telah 

berjuang menyelamatkan hutan, mata air, serta berupaya 

memulihkan kawasan yang genting dan rusak. Mereka juga 

peduli pada pelestarian situs-situs keramat. Lalu, secara 

kolektif masyarakat Sendi juga merawat lereng-lereng 

dengan menanami bambu. Upaya tersebut, semuanya 

untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan 

kehidupan. 
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Pada tanggal 1 Agustus ini, masyarakat Sendi akan 

menyambangi DPRD dan Pendopo Kabupaten Mojokerto, 

dengan nilai-nilai adatnya yang beradab. Karena memegang 

teguh prinsip adat merupakan warisan yang harus tetap 

dilestarikan, sampai anak cucu kelak. Mereka akan 

mendesakkan kewajiban para wakil rakyat, agar peka dan 

melek terhadap pentingnya pengakuan dan perlindungan 

Masyarakat Hukum Adat Sendi. 

Dalam aksi ini, masyarakat Sendi akan datang dengan 

seperangkat identitas adat, yang terbingkai dalam budaya 

berkarakter khas adat Sendi. Mereka akan mendatangi 

Pemkab dan DPRD, dengan menbawakan tumpeng, lengkap 

dengan seluruh sesaji. Selain itu, ada juga seserahan berupa 

polo Pendem. 

Selain membawa tumpeng, masyarakat sendi juga 

menyiapkan delapan peti utama yang disebut “GAWAN,” 

atau oleh-oleh untuk para penggede Pemkab serta institusi 

DPRD Mojokerto. Peti-peti berkarakter tersebut bukan 

berisi harta karun emas, permata dan perhiasan yang 

gemerlap. Tetapi peti itu berisi pusaka yang menjadi 

karakter masyarakat Sendi. 

Pusaka dalam makna seutuh-utuhnya dan sangat berharga 

untuk masyarakat Sendi. Berisi sebuah jejak cerita, hak 

asal-usul, catatan kelembagaan, norma, silsilah adat, 

kearifan dan pengetahuan kolektif tentang bagaimana 

hidup beradab dan berbudaya. Baik antara manusia dengan 
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sesamanya, manusia dengan alam, manusia dengan alam 

roh dan manusia dengan Tuhannya. 

Selain harta pusaka, peti kedua berisi pengetahuan dan 

jejak asal usul. Juga telah disiapkan serta dibawakan 

laporan perkembangan masyarakat adat Sendi, dalam 6 

bulan hingga 1 tahun terakhir. 

Kemudian peti ketiga, berisi tentang contoh-contoh produk 

pengetahuan dan produk kebijakan. Dokumen-dokumen itu 

lebih berisi, mengakui dan melindungi masyarakat hukum 

adat di seluruh Indonesia. 

Dan yang terakhir, peti keempat berisi usulan (draft) terkait 

naskah akademik dan Raperda Pengakuan dan 

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Sendi. Empat peti 

inilah yang akan digandakan menjadi dua. Untuk kemudian 

diserahkan masing-masing, kepada DPRD dan Pemkab di 

pendopo Kabupaten Mojokerto. 

Pengakuan Hukum Adat untuk Menyelamatkan Rimba 

Terakhir Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin 

keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek 

hukum yang berbeda dengan subyek hukum lainnya. Hal ini 

sudah tampak sejak UUD 1945 periode pertama di mana 

pada bagian penjelasan UUD 1945 terdapat penjelasan 

mengenai “persekutuan hukum rakyat” yaitu masyarakat 
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hukum adat yang keberadaannya sudah ada sebelum 

proklamasi Republik Indonesia. 

Setelah amandemen UUD 1945, setidaknya terdapat tidak 

tigaketentuan utama yang dapat menjadi dasar bagi 

keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Tiga 

ketentuan tersebut yaitu Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat 

(3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Ketiga 

pasal tersebut memberi penegasan bahwa masyarakat 

hukum adat, mempunyai sistem pengurusan diri sendiri 

termasuk didalamnya pengelolaan wilayah adat. 

Pengakuan hukum terhadap hak untuk mengatur dan 

mengurus diri sendiri dari masyarakat hukum adat 

merupakan penghargaan khusus, terhadap mereka yang 

memang telah mempunyai pemerintahan secara adat, 

sebelum negara membentuk pemerintahan. 

Bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini 

sebetulnya merupakan rangkaian bangunan-bangunan 

kecil (kleine republiken), dari masyarakat hukum adat. 

Untuk itu, sudah selayaknya Indonesia memberikan 

pengakuan dan penghargaan terhadap hak masyarakat 

hukum adat dalam mengatur dan mengurus diri sendiri dan 

wilayah kelolanya, termasuk di dalamnya kawasan hutan 

adat. 

Sendi merupakan wilayah yang menjadi basis masyarakat 

adat, yang benar-benar secara lokalitas memiliki wawasan 

untuk mengelola dan melindungi wilayahnya. Hutan-hutan 
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dijaga, dikelola secara kolektif dan benar-benar 

menerapkan hukum yang tersinkronisasi dengan alam. 

Secara kenampakan, wilayah Sendi dapat dikatakan sebagai 

wilayah rimba terakhir. 
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Hutan dan Air, Kondisi Keumuman 

Wilayah Malang Raya 

 

Hasil laporan Indeks Kualitas Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Propinsi Jawa Timur di tahun 2016, Indeks kualitas 

air di Jawa Timur yang pada tahun 2015 tercatat pada 

angka 52,51, mengalami penurunan kualitas menjadi 50,75 

pada tahun 2016 atau berada pada status “Sangat Kurang”. 

Sedangkan Indeks kualitas air di wilayah sungai strategis 

nasional yaitu Wilayah Sungai Brantas yang pada tahun 

2015 tercatat sebesar 49,17, pada tahun 2016 turun 

menjadi 47,68. Sedangan kualitas di wilayah sungai 

Bengawan Solo sebesar 48,75. Kedua sungai strategis 

nasional ini berada dalam kondisi “Waspada”. 
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Kondisi eksisting kualitas air sungai di Jawa Timur 

menunjukan konsentrasi BOD sebesar 87,4 %, Total Coli 

sebesar 49 %, Coli tinja 55,98 %, COD sebesar 7,2%, TSS 

sebesar 65% di lokasi pantau cenderung jauh melebihi 

baku mutu kualitas air sungai kelas II berdasarkan hasil 

pemantauan kualitas air terpadu yang dilakukan oleh BLH 

Provinsi Jawa Timur, Perum Jasa Tirta, Dinas Pengairan 

Provinsi Jawa Timur maupun BLH Kabupaten/Kota. 

Penurunan kualitas air di Jawa Timur ini merupakan sebab 

langsun dari krisis lingkungan hidup yang terjadi, baik di 

wilayah hulu maupun hilirnya. Di kawasan hulu seperti di 

Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu) 

misalnya, data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 

(WALHI) menemukan bahwa kerusakan lingkungan di 

wilayah ini telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. 

Konfigurasi titik mata air dan kebutuhan mata air di Malang 

Raya menunjukkan kecenderungan kritis.  

Penurunan ketersediaan air di Malang pada tahun 2030 

memperlihatkan kecenderungan yang sama dengan hasil 

proyeksi IPCC untuk wilayah Asia Tenggara pada abad ke-

21 dengan potensi berkurangnya air sebesar 4,4 juta meter 

kubik setiap tahun. Faktor dominan yang berkontribusi 

terhadap kerentanannya adalah oleh kepadatan penduduk 

dan penggunaan ahan. Penilaian risiko penurunan 

ketersediaan air di Malang pada tahun 2010 dan proyeksi 

tahun 2030 memperlihatkan peningkatan intensitas risiko 

dan sebarannya yang meluas di bagian selatan Malang. 
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Kabupaten Malang misalnya, memiliki 873 sumber air 

dengan debit airnya bervariatif antara 1 liter perdetik – 4 

ribu liter perdetik. Tahun 2008 tercatat sepertiga dari 

sumber air yang ada mengalami penurunan debit air. 

Sementara itu, untuk keberadaan sumber mata air di kota 

Batu, dari sebelumnya tercatat ada 111 titik kini telah 

mengalami kemerosotan. Dari 57 titik sumber air yang 

berada di Kecamatan Bumiaji, saat ini tinggal 28 titik. 

Sedangkan di Kecamatan Batu, dari 32 sumber air, kini 

tinggal 15 titik. Sementara itu sumber air di Kecamatan 

Junrejo, dari 22 titik sumber mata air, kini tersisa 15 titik. 

Hal ini turut dipengaruhi oleh rusaknya hutan di sekitar 

DAS Brantas yang meliputi Malang, Blitar, Trenggalek, 

Kediri, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, dan Pasuruan seluas 

250.638 Hektar. 

Kerusakan wilayah tangkapan air seperti hutan dan 

wilayah lindung lainnya yang disebabkan besarnya alih 

fungsi kawasan baik sebagai pemukiman maupun investasi 

sektor pariwisata (wahana wisata, hotel, villa, dsb) 

ditengarai sebagai penyebab utama kerusakan sumber 

daya air di wilayah hulu.  Maka dari itu penting melihat 

secara mendasar terkait problem air di kawasan Malang 

Raya, terutama mengenai terancamnya sektor air bagi 

keberlangsungan kehidupan masyarakat. 

Lebih lanjut, maraknya eksploitasi turut menyebabkan 

berkurangnya luasan hutan di Malang, baik kota maupun 

kabupaten dan Kota Batu. Ekspansi wisata secara banal 

menjadi salah satu penyebab rusaknya kawasan hutan yang 
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merupakan wilayah hulu, jika melihat secara 

strukturalisme terkait eksistensi air. Ruang-ruang di 

wilayah hulu menjadi penting, karena merupakan daerah 

tangkapan air. Selain itu masifnya industri pariwisata juga 

mendorong pemakaian air secara besar-besaran, pada 

tahun 2018 ini di Kota Batu terdapat 60 titik pengeboran air 

baik legal maupun ilegal. Selain itu hasil penelitian dari 

IMPALA UB yang merupakan anggota Walhi Jatim, dari 52 

lahan sumber mata air di Bumiaji, Batu, ada 17 yang belum 

sesuai aturan. Jadi pada jarak radius 200 meter, seharusnya 

dilarang ada bangunan permanen terutama di sekitar 

sumber mata air, hasil penelitian dari Impala menemukan 

di sekitar jarak 50 meter ada bangunan rumah permanen. 

Perlu diketahui sumber mata air yang berada di Bumiaji, 

Batu, merupakan pemasok air di wilayah Kota Malang. 

Selain itu tercatat dari tahun 2013 sampai 2017 di kawasan 

Arjuno Welirang puluhan mata air mengalami kematian. Di 

tahun 2017 berdasarkan rangkuman beberapa catatan, 

terdapat 12 sumber mata air yang mati, sementara yang 

tersisa hanya sumber mata air. Kawasan Arjuno Welirang 

merupakan kawasan hulu yang berfungsi sebagai daerah 

tangkapan air, dengan rusaknya hutan melalui skema 

deforestasi masif, alih fungsi lahan dan lain-lain. Beberapa 

mata air telah mati dan yang lainnya debitnya semakin 

menurun. 

Sementara problem air juga turut menjadi ancaman, 

Pasuruan yang notabene merupakan kawasan dengan air 

melimpah, terpantau di tahun 2018 terdapat beberapa 
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wilayah yang mengalami kekeringan. Tercatat kekeringan 

ini melanda 20 desa di 5 kecamatan, yakni Kecamatan 

Lumbang, Winongan, Pasrepan, Lekok dan Gempol.  

Ada catatan menarik dari riset yang dilakukan oleh 

Gunawan Wibisono dari UNMER Malang, pada periode 

1990an tercatat jika debit di sumber Umbulan sekitar 6000 

liter/detik dan berkurang drastis hingga 49-50% dengan 

debit sekitar 3200 liter/detik. Sementara kebutuhan air 

untuk wilayah yang disokong sumber Umbulan seperti 

Surabaya dan Sidoarjo serta daerah lainnya, yakni 

membutuhkan 4000 liter/detik.  

Perubahan struktur kawasan hulu yang berada di wilayah 

Bromo dan Arjuno, telah menjadi salah satu penyebab 

menurunnya debit sumber mata air hingga matinya 

beberapa sumber mata air. Selain itu maraknya alih fungsi 

lahan hutan menjadi kawasan pertanian, lalu wisata dan 

kebutuhan kapital lainnya, menjadi salah satu penyebab 

hilangnya mata air. 

Kemudian, eksploitasi masif sumber mata air oleh 

korporasi penyedia air minum kemasan, seperti Aqua, Cleo, 

Cheers, Club dan korporasi lainnya, turut menjadi salah 

satu penyebab kelangkaan air. Air merupakan common 

good yang seharusnya digunakan oleh rakyat sebesar-

besarnya, bukan dikavling untuk kepentingan korporasi, 

selain itu perusakan kawasan hutan menjadi salah satu 

faktor mayor dalam menghilangnya air di Pasuruan. 

Bahkan dampaknya akan lebih meluas tidak hanya di 
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Pasuruan, karena sebagaimana contoh sumber Umbulan 

juga memasok air untuk wilayah Surabaya. 
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Catatan Singkat Problem Sosial-

Ekologis Wilayah Tapal Kuda 

 

Menurut catatan Perhutani Divre Jawa Timur, total luasan 

kawasan hutan di Jember seluas 119.603 Ha. Perlu 

diketahui dalam  rentang waktu 2011 menuju 2015 

terdapat perubahan luasan hutan produksi di Jember, dari 

semula 32.038 Ha menjadi 32.020 Ha, artinya terdapat 

selisih 18 Ha lahan yang beralih fungsi selama rentang 

waktu tersebut. Lalu untuk hutan lindung dari semula 

39.821 Ha menjadi 39.504 Ha dalam kurun waktu empat 

tahun, terdapat selisih 317 Ha yang dialih fungsikan.  

Sementara jika mengacu pada data statistik BPS Provinsi 

Jawa Timur di tahun 2016, luasan hutan lindung wilayah 
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Jember sebesar 45.139 Ha, lalu kawasan suaka alam dan 

pelestarian sebesar 47.694 Ha, sementara kawasan hutan 

produksi sebesar 29.079 Ha, jika seluruhnya di total 

terdapat 121.912 Ha hutan di wilayah Jember. Artinya 

terdapat problem yang cukup signifikan, yakni pencatatan 

data luasan antara BPS dan data statistik Perhutani Divre 

Jatim yang cukup tajam selisihnya. 

Selain masalah luasan hutan persoalan lainnya ialah, pada 

tahun 2008 di Kecamatan Silo daerah hutan lindung Baban 

Silosanen, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, mengalami 

kerusakan Sebanyak 142,5 ha. Perhutani berdalih rakyat 

yang merusaknya dengan melakukan perambahan pada 

tahun 1997 yang ia klaim sebagai perambahan besar-

besaran, tentu hal ini perlu dikritisi, karena ada dua narasi 

yang beredar yakni perambahan hutan besar-besaran ada 

yang mengatakan akhir 1998 dan masuk pada 1999, ketika 

Gus Dur menjadi presiden yang saat itu mengeluarkan 

maklumat “hutan untuk rakyat.” 

Selain itu masalah kelola kawasan hutan di Tapal Kuda juga 

mengalami berbagai persoalan, misalnya beberapa orang 

telah dikriminalisasi karena dituduh merambah hutan. 

Terakhir pada Desember 2017 Pak Poniran dikriminalisasi 

oleh Perhutani dengan tuduhan merambah hutan, 

sebelumnya di Januari 2013 terdapat tiga warga yang 

tinggal di wilayah Sembah Pokang petak Suci, 

dikriminalisasi oleh Perhutani. Mereka dituduh 

mengambilan kayu mahoni sebanyak 12 batang, padahal 
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yang mereka lakukan adalah melakukan perempesan 

(pengurangan) cabang bukan pemotongan kayu. 

Sebelumnya juga, terdapat konflik antara warga dusun 

Mandiku dan desa Pondokrejo dengan pihak Perhutani 

yang sudah berlangsung lama. Pihak Perhutani mengklaim 

tanah yang diduduki oleh warga dusun Mandiku (Desa 

Sidodadi) dan dusun  Desa Pondokrejo sebagai kawasan 

hutan. Sebaliknya, warga juga mengaku sudah menempati 

tanah tersebut sejak tahun 1941. Tanah yang diklaim 

warga, meliputi: tanah seluas 191,5 ha di Dusun Mandiku 

dan 363,5 ha di Desa Pondokrejo. Tidak berhenti di situ 

saja, hingga kini konflik di sekitar wilayah hutan, kerap kali 

mengeksklusi masyarakat.  

Kemudian catatan selanjutnya ialah terkait penambangan 

ilegal yang masih dibiarkan, tidak terlalu signifikan dalam 

penanganannya. Sebagai contoh di Gunung Manggar 

Jember, kawasan dengan total luasan 41 hektar, sekitar 4 

hektar yang dijadikan wilayah pengambilan emas. Wilayah 

yang berada dalam kelola Perhutani tersebut, hingga kini 

masih ditambang oleh kelompok-kelompok masyarakat 

secara tradisional.  

Bencana Banjir dan Tanah Longsor 

Catatan selanjutnya ialah terkait bencana banjir dan 

longsor yang masih relasional dengan kerusakan hutan, 

pada bulan Desember ini wilayah antara Probolinggo dan 

Jember diterjang banjir, salah satunya di wilayah 



 

51 
 

Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Banjir yang 

melanda wilayah tersebut diakibatkan gundulnya kawasan 

hulu yang telah beralih fungsi, terutama di wilayah kelolah 

Perhutani Jember. Sementara di wilayah hulu sendiri 

sekitar gunung Gambir, tepatnya di wilayah Desa Gelang, 

Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Terdapat 

empat rumah tertimbun tanah longsor, di sana juga 

terdapat wilayah kelola PTPN XII Afdeling Gunung Gambir.  

Tercatat dalam rentang 10 bulan terakhir, telah terjadi 

banjir bandang dan tanah longsor dalam waktu tak 

berjauhan. Terdapat tiga desa terdampak akibat bencana 

tersebut, yakni Desa Andung Biru, Desa Telogo Argo dan 

Desa Tiris. Total sebanyak 66 rumah dan bangunan rusak, 

lalu ada sekitar tujuh jembatan yang rusak akibat banjir dan 

longsor. Kawasan yang berada dalam kelola Perhutani 

terutama di wilayah hulu mengalami kerusakan secara 

signifikan, alih fungsi lahan secara masif dalam lima tahun 

terakhir, telah menjadikan bencana ekologis yang 

berdampak pada masyarakat.  

Alih fungsi tersebut mulai menjadi lahan pertanian, juga 

perubahan dari vegetasi hutan, dari hutan jati dan pohon 

keras lainnya, menjadi perkebunan kopi dan tanaman 

pohon sengon. Hal ini patut dipertanyakan dan ditelusuri 

lebih lanjut, jika ada alih fungsi yang dilakukan pihak 

tertentu dengan kepentingan akumulasi kapital, sehingga 

merusak struktur kawasan dan mengakibatkan bencana. 

Kasus di Probolinggo dan Jember hanya sedikit dari 

banyaknya alih fungsi lahan yang merusak, dan pada 
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beberapa konteks pihak terkait seperti Perhutani 

cenderung menyalahkan masyarakat. 

Kebakaran Hutan Situbondo 

Beralih ke wilayah Situbondo, Beberapa kawasan hutan 

juga sering terbakar baik karena faktor cuaca dan sengaja 

dibakar. Faktor cuaca ekstrem yang merupakan akibat dari 

perubahan iklim, yang sebenarnya turut diakibatkan dari 

masifnya industri, berkurangnya hutan dan rusaknya 

lingkungan sistematis, mengakibatkna  kebakaran hutan, 

seperti terbakarnya lima hektar hutan jati di kawasan 

kelola KRPH Bayeman, BKPH Prajekan, Bondowoso. Yang 

terletak di Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten 

Situbondo. Selain itu ada juga sekitar sekitar 3-4 hektar 

hutan jati di kawasan Hutan Lindung terkabar. Wilayah 

tersebut berada di Desa Klatakan, Situbondo, yang masih 

dalam wilayah kelola Perhutani. Selanjutnya kawasan 

hutan jati yang berada dalam kelola RPH Bungatan, Dusun 

Pandan Sari, Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, 

Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang di bulan 

September terbakar sekitar tiga hektar. 

Konflik Hutan Banyuwangi 

Perhutani Banyuwangi mengelola kurang lebih 116.231.8 

hektar lahan, dengan rincian 78.876.60 hektar merupakan 

hutan lindung, sementara 37.355.20 hektar merupakan 

hutan produksi. Pada tahun 2009 luas hutan kelola KPH 

Banyuwangi seluas 79.665.00 hektar untuk hutan lindung 
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dan 36.570.40 hektar untuk hutan produksi. Jumlah ini 

berubah pada tahun 2012 di mana hutan lindung menyusut 

menjadi 78.876.60 hektar atau berkurang sebesar 788.4 

hektar lahan. Sementara itu luasan hutan produksi 

bertambah dari awalnya 36.570.40 hektar menjadi 

37.355.20 hektar atau bertambah sebesar 784.8 Ha. Dapat 

diartikan jika luasan lahan ini berubah karena alih fungsi 

status hutan, dari hutan lindung menjadi hutan produksi. 

Dalam proses perubahan status kawasan hutan, ada defisit 

sekitar 4 hektar lahan yang tidak diketahui jelas statusnya. 

Pada 15 Januari 2018 Warga Desa Bayu, Kecamatan 

Songgon dibuat resah oleh tindakan semena-mena Polhut 

Perhutani KPH Banyuwangi Barat. Salah seorang warga 

bernama Satumin dipolisikan oleh Polhut karena dianggap 

melakukan penebangan serta perusakan tanaman kopi di 

areal hutan. Berdasarkan keterangan dari Pak Gito selaku 

Kepala Desa Bayu, Satomin ditangkap saat memanen jahe 

liar di area hutan Desa Bayu. Menurut dia Satomin tidak 

salah karena pada saat itu, Polhut meminta Satomin untuk 

mengangkat pohon kopi yang telah dibabat Polhut, 

kemudia Satomin di foto sebelum dilaporkan ke kepolisian 

atas tuduhan perusakan. Dia menambahkan Perhutani 

sering kali menakut-nakuti warga agar tidak beraktivitas di 

hutan, dengan mengancam akan memenjarakan. Padahal 

dari zaman nenek moyang mereka warga Bayu telah 

memanfaatkan hutan tanpa merusaknya. 

Luas wilayah yang kelola Perhutani mencapai 800 Ha 

tersebar hutan produksi dan lindung, 11 Ha berada di 
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kawasan Rowo Bayu yang merupakan area wisata yang 

dikelola Perhutani. Pak Gito mengatakan dalam 

pengelolaan lahan warga harus melalui PHBM dan menjadi 

anggota LMDH, dengan pembagian hasil 70% warga 

penggarap sementara warga 30%, kondisi ini cukup 

memberatkan karena terkadang Perhutani melakukan 

tindakan semena-mena, karena beberapa kali mengusir 

warga. Di Rowo Bayu merupakan kawasan hutan lindung, 

sebagian besar ditanam pinus, namun malah digunakan 

untuk area produksi. Warga desa Bayu yang menjadi 

anggota LMDH melakukan penyadapan getah pinus atas 

perintah Perhutani, warga hanya menjadi pekerja yang 

diupah sesuai dengan keinginan Perhutani. 

Di Desa Bayu juga marak terjadi jual beli lahan hutan, di 

mana seharusnya warga yang mengelola hutan malah 

dialihlimpahkan ke petani lain di luar desa. Rata-rata 

mereka menanam kopi dalam skala cukup besar, sementara 

warga tidak mendapatkan hak untuk mengelola lahan. 

Lahan yang dijual belikan merupakan area bekas 

penebangan pohon, di mana sebelumnya warga yang 

menanam serta memeliharanya. Warga terpaksa menanam 

dan memelihara, jika tidak dilakukan warga tidak boleh 

menanam di sela tegakkan kayu. Pada beberapa kasus 

warga tidak mendapatkan hasil dari penjualan tebangan, 

kemudian mereka juga tidak mendapatkan hak dalam 

kelola lahan hutan. 

Pada  24 Maret 2018  Warga Dusun Wonoasih Desa 

Bumiharjo kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, 
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didatangi oleh Polhut KPH Banyuwangi Barat, karena 

dituduh mencuri kayu milik Perhutani. Menurut penuturan 

warga, Polhut tidak menindak warga melainkan menakut-

nakuti serta menawarkan penyelesaian masalah non 

hukum. Salah seorang Polhut di wilayah KPH Banyuwangi 

Barat tersebut memintai warga untuk membayar, sebagai 

ganti atas tindakan mereka yang melawan hukum. Besaran 

uang yang diminta senilai Rp. 400 ribu sampai Rp. 900 ribu 

rupiah. Warga juga menceritakan jika Polhut tersebut tak 

cukup dengan meminta uang warga, namun setelahnya 

Polhut tersebut sering mendatangi rumah warga Wonoasih 

dengan melakukan intimidasi kepada warga. 

Pada 21 Maret 2018, warga Desa Pakel, Kecamatan Licin, 

menghadapi situasi sengketa tanah dengan Perhutani KPH 

Banyuwangi Barat. Warga menuturkan jika Perhutani telah 

melakukan pengambilan tanah secara sepihak, dengan 

menguasai tanah yang telah dikelola warga Pakel secara 

turun- temurun. Pihak Perhutani juga melakukan beberapa 

kali pengusiran kepada warga, terutama saat menggarap 

lahan di tanah sengketa tersebut. KPH Banyuwangi Barat 

secara sepihak mengklaim tanah di Porolinggo-Setail, yang 

masuk wilayah Kecamatan Glenmore dan Genteng. Menurut 

penuturan warga Perhutani tidak punya dasar melakukan 

pengelolaan lahan di Pakel, sebagaimana perintah Menteri 

Kehutanan. Warga juga menuturkan jika tanah di Desa 

Pakel tidak ada batas Porolinggo-Setail, terdapat peta 

wilayah sebagaimana peta desa yang resmi. Pihak 

Perhutani kemudian secara sepihak melakukan klaim atas 
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tanah Desa Pakel, dengan dalih masuk dalam wilayah 

kelolanya. 

Kawasan Industri dan Galian C Banyuwangi Utara 

Sementara di wilayah Wongsorejo yang berbatasan dengan 

Situbondo, Pemerintah daerah Banyuwangi berencana 

pembangunan kawasan industri Banyuwangi atau 

Banyuwangi Industrial Estate Wongsorejo (BIEW) di desa 

Wongsorejo dan Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo, 

rencananya akan memakai 600 hektar lahan di wilayah 

tersebut. Warga yang tergabung dalam Organisasi Petani 

Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) menolak rencana 

tersebut, karena lahan yang disasar merupakan tanah yang 

ditempati petani untuk bercocok tanam. Selain itu di 

wilayah tersebut juga masih ada galian C yang turut 

menganggu warga, terutama petani. Karena mengakibatkan 

banjir dan rusaknya jalanan, hingga kini problem tersebut 

belum selesai. Perlu diketahui status tanah yang dikelola 

warga di wilayah tersebut masih belum jelas, jika mengacu 

pada UUPA No. 6 Tahun 1960 maka seharusnya warga 

mendapatkan hak kelola, namun karena kepentingan 

investasi mereka terancam disingkirkan. 

Pasuruan, Galian C dan Konflik Tanah 

Beralih ke Pasuruan, di wilayah Grati khusunya di 

Sumberanyar, Alastlogo dan beberapa wilayah lainnya, 

masih berkonflik dengan TNI AL. Wilayah mereka hingga 

saat ini terancam keberadaannya, karena beberapa desa 
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diklaim menjadi milik TNI AL termasuk Sumberanyar. 

Selain itu, Sejak desember 2017 ada pengerukan lahan oleh 

TNI AL Melalui PT Winona beroperasi di Dusun Gunung 

Bukor Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten 

Pasuruan. Pengerukan itu diawali turunnya surat 

sosialisasi dari TNI AL ( sekitar pertengahan oktober 2017) 

dengan dalih pemerataan dan pematangan lahan meski 

dalam musyawarah sebelumnya hal tersebut ditolak keras 

oleh segenap warga desa Sumberanyar. 

Selanjutnya pada bulan Desember 2017 diturunkan 

beberapa unit excavator dan langsung beroperasi 

mengeruk lahan warga. Penolakan langsung pun dilakukan 

oleh warga pada 25 Desember 2017, mereka melakukan 

aksi menutup jalan pantura selama beberapa jam dan 

hasilnya alat beratpun diangkat dari lokasi pengerukan. 

Setelah itu pada awal bulan Februari 2018 didatangkan 

kembali alat berat untuk kembali beroperasi di lokasi yang 

sama, dengan strategi adu domba antar warga dengan 

tokoh masyarakat, cara yang mereka lakukan yakni 

menyebarkan fitnah penerimaan uang oleh tokoh 

masyarakat dan pemanggilan tokoh masyarakat ke 

kepolisian. Cara ini berhasil dilakukan sampai pada 14 

Maret 2018 pihak pemerintah desa Sumberanyar yang 

didampingi BPD meninjau lokasi pengerukan untuk 

meminta kejelasan kepada petugas TNI AL dan orang 

perusahaan yang berada dilokasi, berkaitan dengan 

kegiatan yang mereka lakukan. Hingga kini tidak ada 

kejelasan mengenai tambang galian C yang mengancam 



 

58 
 

pertanian, serta status wilayah kelola rakyat yang diklaim 

oleh pihak militer. 
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Ancaman Pertambangan di Pesisir 

Selatan Jawa Timur 

 

Kawasan Selatan Jawa Timur, pasca keluarnya Kepmen 

ESDM No. 1204 K/30/MEM/2014 Tentang Penetapan 

Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Menghadirkan 

situasi yang cukup mengancam, terutama bagi sektor 

pesisir selatan, baik jalur sepanjang pesisir, gumuk pasir 

dan gunung. Tentu dengan terancamnya sektor abiotik, 

secara tidak langsung akan mengancam sektor biotik dan 

lebih luas lagi yaitu ekosistem Pesisir Selatan Jawa Timur. 

Wilayah Pesisir Selatan yang rawan bencana, menjadi 

sektor empuk bagi para investor yang tentu sangat 

didukung oleh pemerintah, semua atas nama investasi dan 

negara. Padalah keberlangsungan kehidupan di wilayah 

tersebut terancam, baik warga sekitar Pesisir Selatan Jatim 

maupun daya dukung lingkungannya. 
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Perlu diketahui untuk di wilayah Banyuwangi Perda RTRW 

Kabupaten Banyuwangi 2012-2032, menetapkan wilayah 

pertambangan mineral logam berupa emas, perak, dan 

tembaga dengan luas kurang lebih 22.600 hektar yang 

meliputi Kecamatan Pesanggaran dan Kecamatan 

Siliragung. Selain itu juga ada wilayah pertambangan pasir 

besi yang tersebar disepanjang pantai meliputi: Kecamatan 

Banyuwangi; Kecamatan Kabat; Kecamatan Rogojampi; 

Kecamatan Muncar; Kecamatan Purwoharjo; Kecamatan 

Siliragung; dan Kecamatan Pesanggaran. 

Hingga kini persoalan tambang emas Tumpang Pitu belum 

usai, dengan temuan yang Sumber Daya Mineral sebesar 28 

juta oz emas dan 19 miliar lbs tembaga. Tambang Tujuh 

Bukit beroperasi berdasarkan cadangan Sumber Daya 

Mineral 2,45 juta oz emas dan 79 juta oz perak (Laporan 

Kuartal Juni 2018 Merdeka Cooper Gold). Atas dalih 

tersebut Merdeka Cooper Gold melalui anak usahanya Bumi 

Suksesindoi (BSI), semakin memasifkan eksploitasi di 

wilayah Gunung Tumpang Pitu yang terletak di Desa 

Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten 

Banyuwangi. Bahkan anak perusahaannya bernama Damai 

Suksesindo (DSI) sedang mengakselerasi izin guna 

mengejar target eksploitasi secepatnya, belum lagi PT Cinta 

Bumi Suksesindo (CBS) dan PT Beta Bumi Suksesindo yang 

direncanakan akan melakukan kegiatan eksploitasi di bumi 

Banyuwangi.  

Total IUP tambang yang diberikan kepada Merdeka Cooper 

Gold, sebesar 11 ribu Ha untuk total wilayah konsesi 
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pertambangan emas. Lokasi IUP BSI dan DSI terletak di 

Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Propinsi Jawa 

Timur, dengan IUP OP BSI seluas 4.998 ha dan dengan IUP 

Eksplorasi DSI seluas 6.623 ha. IUP OP milik BSI akan 

berlaku sampai dengan 25 Januari 2030 dan IUP Eksplorasi 

milik DSI berlaku sampai dengan 25 Januari 2016. Sebelum 

bernama PT Merdeka Copper Gold, Tbk, perusahaan ini 

bernama PT Merdeka Serasi Jaya. Akta Pendirian No.2, 5 

September 2012, dengan pengesahan dari Menkumham, 

Nomor, berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-

48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 

dan terdaftar di dalam daftar Perseroan Menkumham 

dibawah No. AHU-0081346.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 

11 September 2012, serta telah diumumkan dalam Berita 

Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013 

(Prospektus Final PT Merdeka Copper Gold, Tbk). 

Penambangan yanng dilakukan ternyata menggunakan dua 

metode open pit dan underground. Melalui PT. Macmahon 

Mining Services melanjutkan pekerjaan konstruksi 

terowongan eksplorasi bawah tanah sepanjang 1.990 

meter, dengan target di tahun 2019 sudah selesai. 

Kemudian akan dilanjutkan pada 2019 akan ada 

pengeboran tahap sedalam 48.000 meter. Sementara untuk 

permukaan kini dilakukan pengeboran saat dari 

permukaan Blok Barat di Upper High Grade Zone (UHGZ) 

dan terdiri dari pengeboran pasangan tiga lubang kembar, 

pengeboran lubang dangkal, “daughter” yang kira-kira 

kedalamannya 1.000 meter (Laporan Kuartal Juni 2018 

Merdeka Cooper Gold). 
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Terancamnya wilayah selatan Banyuwangi, ditandai 

dengan banjir lumpur di periode agustus 2016 yang 

mencemari laut di sekitar Pulau Merah dan menganggu 

aktivitas pariwisata dan ekonomi di sektor kelautan. Banjir 

yang berasal dari Gunung Tumpang Pitu tersebut akibat 

dari perluasan wilayah eksploitasi penambangan emas, 

yang menggunduli hutan di gunung Tumpang Pitu yang 

awalnya kawasan lindung, namun secara tidak terduga 

diubah menjadi hutan produksi dengan Menteri Kehutanan 

RI Nomor SK.826/Menhut-II/2013. Secara tidak langsung 

pelepasan kawasan tersebut turut mengancam 

keberlangsungan ekosistem, terutama Taman Nasional 

Meru Betiri. 

Kini akibat pertambangan menurut catatan investigasi yang 

berhasil dihimpun oleh Walhi Jatim bahwa kasus 

kriminalisasi yang menimpa warga Tumpang Pitu, terkait 

dengan sikap penolakannya terhadap kehadiran 

pertambangan, telah memakan korban sebanyak 15 orang 

dalam 5 kasus yang berbeda di sepanjang kurun waktu 

2015-2017. 2 orang kasusnya masih menggantung di 

Mahkamah Agung pasca diputuskan bebas oleh PN 

Banyuwangi pada kerusuhan tahun 2015 silam. Kini 4 

orang yang dikriminalisasi dengan dalih menyebarkan 

paham komunisme, karena memegang spanduk siluman 

yang diduga ada logo menyerupai palu arit. 3 orang 
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statusnya masih tersangka dengan ketidakjelasan bernama 

Ratna, Andreas dan Trimanto, sementara 1 orang bernama 

Budi Pego divonis bersalah dan dihukum 10 bulan. Kini 

Budi Pego harus menerima ketidakadilan ketika kasasinya 

ditolak oleh MA dan ditambah hukumannya menjadi 4 

tahun. Perlu diketahui jika yang melaporkan terkait kasus 

palu arit, sebelumnya merupakan orang dari PT. BSI. 

Tidak hanya berhenti di situ saja, selain wilayah 

Banyuwangi ada beberapa wilayah di pesisir selatan yang 

tengah terancam. Kepala Dinas Energi Sumber Daya 

Mineral, bernama Setiajit, menyebutkan setidaknya ada 

tujuh lokasi baru tambang emas terkandung di Jatim, yakni 

di Jember, Malang, Lumajang, Blitar, Tulungagung, 

Trenggalek, dan Pacitan. Untuk kawasan yang memiliki izin 

baru Jember dan Trenggalek.  

Pertambangan di Wilayah Jember sebenarnya sudah 

berhasil digagalkan, baik pasir besi di Kencong maupun 

emas di Silo. Namun keresahan kembali merebak, ketikan 

pemberian izin usaha pertambangan eksplorasi emas di 

Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur melalui 

Keputusan Menteri ESDM No. 1802 K/30/MEM/2018 

tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin 

Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, dengan 

luasan 4032 Hektar. Kondisi tersebut memancing 

demonstrasi besar di periode bulan November dan 

Desember oleh warga Silo, yang menolak keberadaan 

tambang emas di wilayah mereka. Selain itu rencana 

tambang emas kembali digulirkan di wilayah Trenggalek, 
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perlu diketahui jika saat ini status di wilayah tersebut 

berupa izin eksplorasi yang dikantongi oleh perusahaan 

tambang multinasional Arc Exploration Ltd, melalui 

perusahaan tambang nasional PT. Sumber Mineral 

Nusantara (SMN), dengan luasan 30.000 Hektar yang 

meliputi 9 kecamatan. Dengan catatan kandungan emas 

terbesar di wilayah Dongko, Pule, Kampak dan Bendungan. 

Keberadaan rencana pertambangan emas menimbulkan 

perlwanan, pada periode 2017 warga kecamatan Watulimo 

melakukan aksi masif menolak pertambangan emas di 

Trenggalek. 

Keputusan-keputusan gegabah dengan mengatakan akan 

melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah pesisir 

selatan Jawa Timur, baik oleh pemerintah pusat, provinsi 

dan kabupaten, telah menjadi ancaman serius bagi 

penyelamatan ruang hidup di Jawa Timur yang semakin 

kritis. Hal ini juga mengingkari struktur wilayah kawasan 

pesisir selatan yang rawan bencana alam, sehingga 

keputusan gegabah tersebut diprediksi akan menimbulkan 

bencana ekologis yang semakin masif. ESDM pun mengakui 

jika kawasan selatan Jawa sangat rentan, dengan beberapa 

kali menggelar simulasi mitigasi bencana. Kawasan selatan 

dengan ekosistem alamiahnya seperti gunung, gumuk pasir 

dan beberapa situs-situs alam pentung, memiliki fungsi 

mitigasi. Maka rencana penambangan hingga 

pengembangan kawasan ekonomi khusus, sangat 

kontradiktif dengan upaya menyelamatkan ruang hidup 

rakyat. 



 

65 
 

Apakah Penggunaan Kawasan Hutan untuk 

Pertambangan di Tumpang Pitu Legal? 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Tim Kerja 

Advokasi Walhi Jatim dan Jatamnas. Ada tiga hal yang harus 

diperhatikan, terkait penggunaan kawasan hutan untuk 

pertambangan emas Tumpang Pitu, Banyuwangi, yakni: 

1. Perubahan status kawasan hutan lindung menjadi 

hutan produksi terbatas 

Hutan yang sekarang dipakai sebagai kawasan 

pertambangan emas oleh PT Merdeka Cooper Gold awalnya 

adalah kawasan hutan lindung. Pada 10 Oktober 2012, 

melalui surat nomor 522/635/429/108/2012, Bupati 

Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengusulkan 

perubahan fungsi kawasan Hutan Lindung seluas + 9.743, 

28 hektar (sembilan ribu tujuh ribu tujuh ratus empat puluh 

tiga dan dua pulu delapan per seratus hektar) terletak di 

BKPH Sukamade, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten 

Banyuwangi menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap. 

Permohonan perubahan ini jelas terkait dengan 

kepentingan pertambangan emas di tempat yang tidak 

diperbolehkan, terutama terkait penggunaan kawasan di 

hutan lindung, melihat dari vitalnya peran kawasan 

tersebut untuk keberlangsungan kelestarian kawasan 

Tumpang Pitu. Pada 19 November 2013, berdasarkan 

Keputusan Menteri Kehutanan (SK.826/Menhut–II/2013), 

sekitar 1.942 hektar hutan lindung di Tumpang Pitu 

kemudian diturunkan statusnya menjadi hutan produksi. 
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Penurunan status kawasan hutan tidak boleh dilakukan 

dengan sembarangan. Peraturan Pemerintah Nomor 104 

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan 

Fungsi Kawasan Hutan pasal 39 menyebutkan, bahwa 

perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan 

hutan produksi hanya bisa dilakukan, dengan ketentuan 

jika kawasan hutan lindung tersebut sudah dinilai tidak 

memenuhi kriteria sebagai kawasan Hutan Lindung. 

Kriteria suatu wilayah bisa ditetapkan sebagai hutan 

lindung dapat dilihat pada SK Menteri Pertanian Nomor 

837/Kpts/Um/11/1980 Tentang Kriteria Dan Tata Cara 

Penetapan Hutan Lindung, yang pada dasarnya merujuk 

kepada lereng lapangan dan jenis tanah menurut 

kepekaannya terhadap erosi, dan intensitas hujan dari 

wilayah yang bersangkutan.  

Pada wilayah BKPH Sukamade yang diajukan sebagai lokasi 

perubahan kawasan hutan, dari hutan lindung menjadi 

hutan produksi. Sejauh ini tidak ada perubahan besar yang 

mengakibatkan tingkat lereng lapangan serta jenis tanah, 

menurut kepekaan terhadap erosi dan intensitas hujan dari 

kawasan hutan lindung di Tumpang Pitu, untuk dijadikan 

dasar perubahan status menjadi hutan produksi. Sehingga 

perubahan kawasan ini dari hutan lindung menjadi hutan 

produksi layak dipertanyakan. 

2. Penerbitan Izin Pinjam Palai Lawasan Hutan 

(IPPKH) 
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Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan 

melalui mekanisme Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 

(IPPKH), memunculkan permasalahan pada tingkat 

implementasi, terutama kemampuan peminjam melakukan 

reklamasi dan mengembalikan objek pinjam pakai kawasan 

hutan seperti semula. Saat ini tutupan hutan di kawasan 

hutan Provinsi Jawa Timur masih kurang dari 30% 

(28,47%), sedangkan kegiatan pertambangan dalam 

kawasan hutan tentu meningkatkan angka deforestasi. 

Sehingga penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 

(IPPKH), tidak sejalan dengan  Undang-Undang Nomor 41 

tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengamanatkan luas 

kawasan hutan minimal 30%, dari luas DAS atau Pulau 

dengan sebaran secara proporsional. 

Pada 25 Juli 2014, setelah penurunan status hutan lindung, 

maka keluarlah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) 

No. 812/Menhut –II/ 2014, serta pada tanggal 29 Februari 

2016 dengan surat nomor 18/1/IPPKH/PMDN/2016. 

Namun, dalam Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2016 

yang dipublikasikan oleh Kementrian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, menyebutkan bahwa Izin Pinjam Pakai 

Kawasan Hutan (IPPKH) dengan nomor SK.812/Menhut-

II/2014 yang dimiliki PT Bumi Suksesindo (anak 

perusahaan PT Merdeka Cooper Gold), ada di kategori: Non 

Tambang. Hal ini jelas tidak sesuai dengan aktivitas PT 

Bumi Suksesindo yang jelas-jelas melakukan kegiatan 

ekstraksi Sumber Daya Alam, dalam hal ini adalah 

pertambangan emas. 



 

68 
 

3. Prosedur tukar-menukar kawasan hutan  

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-

II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, 

menyebutkan larangan untuk menebang pohon, dan wajib 

mempertahankan keadaan vegetasi hutan pada kawasan 

perlindungan setempat, khususnya pada areal dengan 

radius atau jarak sampai dengan 500 meter dari tepi waduk 

atau danau; 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan 

sungai di daerah rawa; 100 meter dari kiri kanan tepi 

sungai; 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 2 kali 

kedalaman jurang dari tepi jurang; dan 130 kali selisih 

pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. 

Melihat masifnya pembabatan hutan di kawasan hutan 

yang sekarang dipakai sebagai wilayah pertambangan 

emas, patut diduga kuat telah terjadi penebangan pada 

kawasan perlindungan setempat di wilayah tersebut. 

Masyarakat menyatakan bahwa di wilayah yang sekarang 

dipakai sebagai area pertambangan, terdapat sumber mata 

air yang kemudian turun menjadi sungai, dan bermuara di 

wilayah pantai Pulau Merah.  

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-

II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, juga 

menggariskan bahwa lahan pengganti kawasan hutan harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1.) Letak, luas dan 

batas lahan penggantinya jelas; 2.) Letaknya berbatasan 

langsung dengan kawasan hutan; 3.) Terletak di dalam 

daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi yang sama; 
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4.) Dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional; 

5.) Tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis 

pembebanan dan hak tanggungan; 6.) Mendapat 

rekomendasi dari gubernur, bupati atau walikota. 

Perlu diketahui, hingga saat ini letak, luas dan lahan 

pengganti kawasan hutan, terutama yang dipakai oleh PT 

Merdeka Cooper Gold tidak pernah ditunjukkan secara 

pasti. Ketiadaan informasi ini menguatkan dugaan bahwa 

proses tukar menukar kawasan hutan di area 

pertambangan emas Tumpang Pitu, tidak dilakukan dengan 

benar dan memiliki potensi pelanggaran atas aturan-aturan 

terkait. 

RelasI Politik dan Tambang 

Pada kasus Tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi 

misalnya, 2 kubu yang bertarung dalam Pilpres nanti 

(Prabowo vs Jokowi), ternyata memiliki relasi yang cukup 

unik dan istimewa; baik sebagai Timses calon Presiden 

yang juga duduk sebagai komisaris tambang di Tumpang 

Pitu, calon wakil presiden yang juga terhubung dengan 

kepemilikan saham di tambang Tumpang Pitu, ataupun 

memiliki relasi keluarga dengan pemilik saham di Tumpang 

Pitu. 

-Kubu Jokowi:  

1.Sakti Wahyu Trenggono (Bendahara Umum Timses 

Jokowi). Dalam ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang 
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Saham, yang dikeluarkan tanggal 25 September 2018 lalu, 

disebutkan bahwa Sakti Wahyu Trenggono diangkat 

menjadi komisioner PT Merdeka Copper Gold Tbk (induk 

perusahaan tambang Tumpang Pitu). Lihat foto dibawah 

ini. 

2.Erick Thohir (Ketua Timses Jokowi). Walaupun tidak 

disebutkan memiliki saham di bisnis tambang Tumpang 

Pitu, tapi tidak dapat dipungkiri dirinya adalah saudara 

kandung dari Garibaldi Thohir (pemilik saham utama PT 

Merdeka Copper Gold Tbk). 

-Kubu Prabowo:  

1.Sandiaga Uno: Pasangan dari Prabowo ini, tercatat 

memiliki saham 27,79 persen per Maret 2017 di grup 

perusahaan Saratoga (pemilik saham utama di PT Merdeka 

Copper Gold Tbk). Bahkan Indra Uno, kakak Sandiaga Uno 

juga terhubung dengan Erick Thohir dalam berbagai bisnis, 

salah satunya sama-sama mengelola PT Cakrawala Andalas 

Televisi (ANTV) bersama anak-anak Bakrie.  

2.Dhohir Farisi: Walaupun belum ada catatan yang 

menjelaskan dirinya sebagai pemilik saham di PT Merdeka 

Copper Gold Tbk, tapi politisi Gerindra (partai pendukung 

utama Prabowo), sekaligus suami Yenny Wahid (putri Alm. 

Gusdur) ini merupakan komisaris independen di PT 

Merdeka Copper Gold Tbk hingga saat ini. Dan menariknya, 

sang istri (Yenny Wahid), yang kini merapat ke kubu Jokowi 
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juga pernah tercatat duduk sebagai komisaris PT Merdeka 

Copper Gold Tbk. 

Selain tambang emas Tumpang Pitu, pesisir selatan Jawa 

Timur juga coba terus dikeruk oleh pertambangan emas 

lainnya, yaitu blok Silo di Jember dan tambang emas PT 

SMN di Trenggalek.  Keputusan Menteri ESDM No. 1802 

K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha 

Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan 

Khusus Periode Tahun 2018 yang memasukkan blok Silo 

menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan patut 

dipertanyakan, karena derasnya penolakan yang dilakukan 

oleh warga dan kelompok masyarakat sipil telah ditanggapi 

oleh Bupati Jember dengan statemen penolakan yang jelas, 

sehingga surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur No 

545/981/119.2/2016 tertanggal 29 Februari 2016 Perihal 

Usulan Penetapan WIUP Mineral Logam, tentu saja menjadi 

sebuah pertanyaan besar, mengapa Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur dan pemerintah pusat melalui tangan 

Kementrian dan Dinas ESDM begitu ngotot mendorong 

munculnya izin WIUP di blok Silo Jember.  

Sementara itu di Trenggalek, izin usaha eksplorasi 

pertambangan emas yang dimiliki oleh PT SMN, kini tengah 

berproses untuk ditingkatkan menjadi IUP Operasi 

Produksi, patut dicatat bahwa proses ini berjalan hampir 

bersamaan dengan naikknya Emil Dardak yang sebelumnya 

adalah Bupati Trenggalek menjadi Wakil Gubernur terpilih 

di Jawa Timur. 



 

72 
 

Saat ini Pemerintah Kabupaten Trenggalek tengah 

memfinalisasi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Trenggalek yang diduga kuat dimaksudkan 

untuk mengakomodir kepentingan operasi produksi 

tambang emas diwilayah ini. Dugaan ini dapat dilihat dari 

dihilangkannya kawasan lindung karst seluas 10.684 

hektar yang sebelumnya tercantum dalam RTRW 

Kabupaten Trenggalek tahun 2012-2032 menjadi hanya 

3.485 hektar. Dugaan ini semakin menguat jika melihat peta 

kawasan lindung yang tersisa tersebut berada di luar 

konsesi tambang emas milik PT SMN, itu artinya seluruh 

kawasan lindung karst didalam konsesi PT SMN telah 

dihilangkan. Hal ini tentu saja bisa diduga untuk 

memuluskan langkah pertambangan emas beroperasi 

diwilayah ini, karena kawasan lindung tidak diperbolehkan 

unutk melakukan pertambangan. 

Sementara pada konteks Jember, Bupati Faida dan Wakil 

Bupati KH. Muqit menurut suara masyarakat dalam 

menolak tambang di Silo. Bupati menerima aspirasi 

masyarakat Jember yang disampaikan kepada  Pemerintah 

Kabupaten Jember, yang tidak menghendaki adanya  

aktivitas pertambangan di wilayah Silo,  dapat 

dimungkinkan dengan tidak dilakukannya lelang oleh 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, atau bahkan  pencabutan  

wilayah Silo sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan 

(WIUP) dari lampiran IV Keputusan Menteri ESDM No 1802 

K/30/MEM/2018, setelah adanya usulan peninjauan 

kembali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai 
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pihak yang mengusulkan oenetapan wilayah Silo sebagai 

Wilayah Usaha Pertambangan.  
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Catatan Kawasan Pantura, Ekspansi 

Penghancuran Karst 

 

Kawasan Karst merupakan ekosistem yang terbentuk 

dalam kurun waktu ribuan tahun, tersusun atas batuan 

karbonat (batu kapur/batu gamping) yang mengalami 

proses pelarutan sedemikian rupa hingga membentuk 

kenampakan morfologi dan tatanan hidrologi yang unik dan 

khas. Karst berfungsi sebagai daerah penyerap dan 

penyimpan air hujan. Jankowski (2001, Groundwater 

Environment, Short Course Note) mengemukakan jika 

terdapat tiga komponen utama pada sistem hidrologi karst, 

yaitu : akuifer (penyimpanan), sistem hidrologi permukaan, 

dan sistem hidrologi bawah permukaan. Lebih lanjut Todd 

(1980, groundwater hydrology) bahwa air tanah dalam 

kawasan karst, merupakan air yang mengisi celah atau 

rongga-rongga antar batuan yang bersifat dinamis. 
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Sedangkan, air bawah tanah karst merupakan air yang 

berasal dari celah batuan, yang mengisi sungai-sungai 

bawah tanah, yang menjadi ciri khas kawasan karst. 

Ekosistem karstmerupakan sumber daya alam yang 

penting untuk kelangsungan hidup manusia yang harus 

dilindungi,mengigat karakter hidrogeologi karst sangat 

unik yang memiliki lapisan tanah yang tipis dan 

potansial,karena hampir sepanjang waktu dapat 

menyimpan air dalam jumlah yang melimpah sehingga 

memilki sumber air bagi kebutuhan warga. Selain itu 

kawasan karst juga terdapat beberapa fauna endemik, 

seperti kelelawar dan bulung wallet. 

Dalam konteks kebijakan negara, sebagai sebuah ekosistem 

esensial yang unik namun sekaligus rentan ini, kawasan ini 

justru belum dilindungi oleh kebijakan baik di tingkat 

nasional, terlebih daerah. Di tengah semakin massifnya 

penggerusan penghancuran terhadap kawasan ini, RPP 

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst juga tidak 

ada perkembangan statusnya. Ekosistem karst yang tidak 

ditetapkan sebagai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK), 

maka tidak bisa dikatakan sebagai kawasan karst yang 

dapat dilindungi. Proses penetapan KBAK ini harus 

diajukan oleh Pemda. Dan dalam konteks kelembagaan 

negara yang memiliki kewenangan itu justru berada di 

Kementerian ESDM. Sementara di Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, kawasan ekosistem esensial ini 

belum ditempatkan sebagai isu yang strategis. Artinya 
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paradigma negara dalam melihat kawasan ekosistem karst 

pun itu menempatkannya sebagai sebuah komoditas. 

Hal ini tidak lepas dari kebijakan ekonomi dan 

pembangunan pemerintah dalam skema Masterplan 

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 

Indonesia (MP3EI) di era SBY, yang kemudian dalam 

pemerintahan Jokowi-JK saat ini diterjemahkan sebagai 

kebijakan perencanaan pembangunan infrastruktur untuk 

konektivitas pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam 

upaya mendukung kebijakan tersebut, secara tegas akan 

membutuhkan bahan baku konstruksi (khususnya semen) 

yang akan diproduksi secara besar-besaran dengan 

memassifkan pembangunan industri semen di Indonesia.  

Data Asosiasi Semen Indonesia (ASI): produksi semen 

mencapai 3,5jt ton/tahun dan selalu surplus 1,6 %/tahun 

(sekitar 10.000 – 20.000 ton/tahun). Di satu sisi, 

pembangunan infrastruktur menurun 7,6% Feb, 2015). 

Pertanyaan kritisnya adalah kemanakah surplus semen tiap 

tahunnya Perluasan areal usaha bagi industri ekstraktif 

(tambang) menjadi ancaman serius bagi fungsi strategis 

dan keberlanjutan ekosistem, nilai sejarah, sosial budaya 

dan sekaligus menjadi ancaman hilangnya wilayah kelola 

rakyat. Secara keseluruhan, kawasan ekosistem karst 

menghadapi persoalan utama yakni ekspansi industri 

tambang, khususnya tambang Semen dan Marmer. baik 

milik perusahaan dalam negeri (BUMN/swasta) seperti PT. 

Semen Indonesia maupun perusahaan swasta/BUMN asing 
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seperti PT. Conch, PT. Indocement/Heidelberg dan PT. 

Holcim. 

Berdasarkan pemantauan kenampakan, wilayah karst dari 

Kendeng Utara di Pati membujur sampai pada wilayah 

Tuban, Lamongan dan Bojonegoro. Kawasan karst di tiga 

wilayah tersebut memiliki fungsi yang sangat vital, 

terutama berelasi dengan kawasan cekungan air tanah, 

Sementara itu karst di tiga wilayah tersebut juga terancam 

keberadaannya oleh pertambangan.  

Karst Tuban kembali mengalami ancaman yang cukup 

serius, mengenai ekspansi korporasi semen asal China. 

Rencananya wilayah Tuban akan dieksploitasi oleh 

Abadi Cement yang berlokasi di desa Sugihan Kecamatan 

Merakurak dan Unimine Cement di wilayah Tambakboyo 

serta Kerek. Unimine sendiri rencananya akan membangun 

pabrik dengan luas 761 Ha. Tersebar di Kecamatan 

Tambakboyo meliputi Desa Sotang, Cokrowati, Mander, 

Plajan, Klutuk, Gadon dan Dasin dan Kecamatan Kerek 

meliputi Desa Wolu Tengah dan Kedung Rejo, dan 

Kecamatan Bancar meliputi Dusun Doro Desa Latsari, 

Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur. 

Regulasi yang tumpang tindih ditengarai sebagai salah satu 

faktor yang determinan, dalam upaya ekspansi korporasi 

yang bergerak di bidang ekstraktif. Kecacatan regulasi 

pemerintah kabupaten juga turut menjadi salah satu sebab, 

mengenai mudahnya pemerintah daerah mengobral izin 

tambang, atau yang dikenal sebagai IUP (Izin Usaha 



 

78 
 

Pertambangan). Jika ditelaah secara jeli, tidak ada ceritanya 

sebuah kawasan yang ditetapkan untuk dilindungi, namun 

disisi lain juga ditetapkan sebagai kawasan yang boleh 

untuk dieksploitasi. Perihal cacatnya regulasi pemerintah 

daerah, dapat dirujuk pada RTRW (Rencana Tata Tuang dan 

Wilayah) Kabupaten Tuban tahun 2021–2032 poin ke 34 

dan 43. 

Namun disatu sisi penetapan kawasan lindung juga perlu 

dipertanyakan, mengapa tidak serius dalam menjaga 

wilayah yang sudah ditetapkan sebagai bagian dari upaya 

menjaga lingkungan hidup. Selain itu penetapan kawasan 

lindung, harus sejalan dengan upaya melindungi 

kedaulatan ekologis, demi terlindunginya ruang hidup 

masyarakat. Hal ini tidak dilihat secara cermat, dengan 

tidak memasukan bentang gugusan karst sebagai kawasan 

ekologis. Seperti tidak dilindunginya kawasan karst yang 

cukup vital seperti sekitar Tambakboyo, Grabagan dan 

Widang. 

Rasionalisasinya dapat dikembangkan dengan melakukan 

observasi langsung, seperti melihat bentang karst sebagai 

satu kesatuan kawasan ekologis. Contoh, kawasan karst 

Tambakboyo ternayata masih satu kesatuan dengan Kerek 

hingga Montong. Sehingga kini perlu telaah kritis, serta 

mendefinisikan ulang maksud dari kawasan lindung. 

Perlu diketahui bersama kebutuhan air Kabupaten Tuban 

yang meliputi kebutuhan domestik, pertanian, peternakan 

dan industri, Tahun 2013 kebutuhannya sebesar 11,178 
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m³/detik dan Tahun 2030 meningkat menjadi 12,356 

m³/detik. Mata air dan air tanah yang dimiliki Kabupaten 

Tuban sebesar 4,998 m³/detik dan 0,643 m³/detik. 

Berdasarkan potensi suplai air yang terdiri dari curah hujan 

(panen air), debit air sungai (air permukaan), mata air dan 

air tanah, Kabupaten Tuban saat ini memiliki ketersediaan 

air sebesar 10,40 m³/detik, dan akan menurun akibat pola 

ruang RTRW menjadi sebesar 9,91 m³/detik. Sehingga 

status air tanah di Tuban sedang defisit, total ada  Mata air 

Karanganyar, Bicak, Kajengan, Cokrowati, Dringo, Ledok, 

Bedingin, Gembleb, Watu lunyu, Patiyan, Kedung Sari Mata 

air Rondokuning, Mata air Kendang. Beberapa titik 

terancam eksploitasi semen dan problem vegetasi yang 

semakin rusak. 

Ancaman Galian C 

Selain persoalan terkait semen, karst di Tuban, Lamongan 

dan Bojonegoro juga terancam oleh penambangan skala 

kecil menengah, seperti fosfat, dolomit, dan gamping. 

Wilayah sekitar karst pun juga terancam oleh adanya galian 

C berupa pasir dan batu, lalu ada tanah liat. Kondisi ini 

semakin mengkhawatirkan karena terdapat puluhan 

tambang skala menengah terutama yang tersebar di 

wilayah Rengel, Palang, Widang, Grobogan, Montong, 

Merakurak, Tambakboyo dan Kerek. Kondisi serupa juga 

terjadi di Lamongan terutama di wilayah Babat, sementara 

di Bojonegoro ada di wilayah Baureno. Salah satu yang 

terancam dari adanya penambangan galian C baik ilegal 

maupun legal adalah struktur geologi, di mana permukaan 
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batuan dan tanah berubah drastih. Hal ini berpotensi 

merusak fungsi permukaan, hingga mengakibatkan 

impotennya resapan di wilayah karst dan sekitarnya. 

Keberadaan tambang galian C di Kabupaten Tuban, 

semacam menjadi komoditas utama, bahkan dijadikan 

terget pendapatan. Tercatat di tahun 2017 hingga periode 

2018 Pemkab Tuban mematok target pajak galian C sebesar 

Rp 59.250.260.600. Hingga awal tahun 2018 mencapai Rp 

62.202.549.401. Pendapatan tersebut hasil dari pajak 10 

korporasi galian C di Tuban, salah satunya Semen 

Indonesia. Tetapi keberadaan yang ilegal lebih banyak dan 

masif, bahkan di Kecamatan Bancar ada korban yang 

meninggal dunia di salah satu tambang galian C, yang 

komoditasnya berupa pasir. 

Fenomena terbaru yang sedang terjadi ialah maraknya 

bekas tambang atau galian yang tidak direklamasi, 

dijadikan sebagai kawasan wisata. Logika terbalik itu 

marak terjadi hampir di wilayah Lamongan, Tuban dan 

Bojonegoro. Sebagai contoh Semen Indonesia mengklaim 

lubang bekas galian dihijaukan, dan dijadikan tempat untuk 

perekonomian warga. Namun di satu sisi itu adalah 

kerusakan lingkungan yang dipercantik, namun tak 

mengurangi fakta kerusakan yang dihasilkan. Embung yang 

merupakan bekas galian tanah liat, merupakan salah satu 

modifikasi untuk mengalihkan faktor reklamasi yang jika 

ditotal luas areanya cukup besar. Selain itu, hal ini patut 

dilihat jika galian semakin banyak struktur tanah berubah, 

dan juga batuannya, sehingga fungsi resapan menurun 
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drastis. Sementara, embung yang diklaim menghasilkan 

keuntungan baik dari konteks ekonomi maupun hdirologi, 

dalam literatur ilmiah hanya merupakan cara untuk 

meminimalisir dampak kerusakan atau mitigasi dalam 

konteks hidrologi.  

Kerusakan lingkungan yang dijadikan wisata, menunjukan 

betapa bebalnya perspektif kita dalam melihat alam, yang 

hanya dihargai sebagai komoditas bukan bagian dari 

ekosistem. Dampak yang akan terasa tidak akan terjadi satu 

atau dua tahun, namun puluhan tahun kemudia baru terasa. 

Korporasi-korporasi itu tidak bisa mengembalikan struktur 

alamiah, karena proses yang dibutuhkan dalam 

membentuk tanah dan batuan di area karst itu 

membutuhkan jutaan tahun. Kerugian yang akan dihasilkan 

dari kerusakan lebih besar daripada keuntungannya, 

karena menyangkut sustainability of life. 

Persoalan Kualitas Sungai Bengawan Solo 

Pada problem lain, sepanjang 2018 tercatat ada beberapa 

kasus yang menghinggapi sungai Bengawan Solo. Perlu 

diketahui jika di bulan Juli 2018, aliran sungai Bengawan 

Solo yang melintasi Bojonegoro dan Tuban mengalami 

penurunan kualitas air.  

Dari hasil pemantauan Perum Jasa Tirta I, terkait kualitas 

bengawan Solo.  Jika merujuk pada temuan kadar COD, 

terdapat sekitar 34 mg/I, sementara batas yang diijinkan, 

untuk kelas I sebesar 10.00 mg/l, kelas II- 25.00 mg/l. 
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Selanjutnya Kadar BOD untuk standar baku mutu kelas I 

sebesar 2.00 mg/l, kelas II 3.00 mg/l, sementara hasil yang 

terungkap sebesar 6,77 mg/l. Sementara itu standar DO 

untuk kelas I- minimal 6.00 mg /l, kelas II minimal 4.00 

mg/l , kenyataannya mencapai 4.5 mg/l.  Kemudian 

terdapat kandungan Tembaga sebesar 0.0206 mg/l 

sementara standar baku mutu 0.2 mg/l. Lalu, terdapat 

kandungan Nitrit sebesar 0.677 mg/l, standar baku mutu 

sebesar 0.6 mg/l. PH sendiri terdapat 6,78, dari standarnya 

6-9.  

Jika dilihat dari data tersebut, berdasarkan standar baku 

mutu air sungai, sesuai dengan PP No. 82 Tahun 2001. 

Maka, dapat disimpulkan jika sungai Bengawan Solo secara 

kualitas sungai, masuk dalam kategori kelas II. Yang artinya 

air yang peruntukannya dapat digunakan untuk kebutuhan 

selain air minum, peternakan, air untuk mengairi 

pertanaman, dan atau peruntukan lain yang 

mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan 

tersebut. Jadi air sungai Bengawan Solo, tidak layak untuk 

dikonsumsi. Perihal tingkat pencemaran perlu dianalisis 

lebih dalam, oleh ahli yang menggeluti bidang ini, tentu 

ahlinya harus objektif. 

Mengenai problem sungai, khususnya di wilayah bengawan 

solo itu cukup memiliki kompleksitas. Pertama, harus 

melihat aliran sungai dari wilayah hulu hingga hilir. Jikalau 

wilayah hulu secara ekosistem rusak maka cukup relasional 

dengan problem menurunnya kualitas air sungai di wilayah 

bojonegoro. Apalagi hasil kajiannya menyatakan  bahwa 
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BOD (biochemical oxygen demand) dan COD (chemical 

oxygen demand) melebihi baku mutu. Ini menempatkan 

kualitas bengawan solo sebagai sungai dengan level II 

secara kelayakan, tentu tak layak untuk dikonsumsi 

sebenarnya. Belum lagi jika melihat adanya kerusakan 

wilayah di sekitar sungai bengawan solo, mulai dari limbah 

industri, pendangkalan sungai hingga abrasi di wilayah 

sepanjang sungai. Di wilayah Kanor misal masih banyak 

penambangan pasir, kemarin di bulan juli di wilayah 

kasiman bojonegoro warna sungai menjadi coklat tua. 

Tentu, itu ada pengaruh dari "dugaan" minimnya perhatian 

terkait limbah industri atau tidak ada kontrol serius. 

Terpantau pada bulan Juli air sungai menjadi lebih keruh 

dan berwarna kecoklat-coklatan agak merah. Oleh 

beberapa pengakuan dari warga memang kondisi tersebut 

diakibatkan pembuangan limbah oleh industri skala kecil 

dan menengah. Beranjak pada Agustus 2018, sungai 

Bengawan Solo mengalami penurunan kualitas lagi, saat itu 

sungai berubah kualitasnya, warna lebih keruh, ada busa 

dan lemak di airnya. Hal ini ditengarai sebagai akibat 

pencemaran oleh industri migas. Kondisi pencemaran 

sungai yang berasal dari industri manufaktur maupun 

ekstraktif, menjadi ancaman serius bagi kehidupan 

masyarakat yang tinggal di sekitar DAS Bengawan Solo. 

Tidak hanya kehidupannya yang terancam, namun juga 

mata pencahariannya. Karena pertanian atau perikanan 

sangat membutukan air untuk keberlajutan ekonomi 

kerakyatan. 
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Polemik Perampasan Ruang Hidup 

oleh Migas di Pulau Madura 

 

Sekitar 70 % migas di Jawa Timur dihasilkan oleh Pulau 

Madura, jika dilihat dari kerapatan konsesi migas hal 

tersebut bukan hanya pernyataan, tetapi kenyataan yang 

benar-benar terjadi kini. Ekspansi industri migas di Pulau 

Madura tercatat mulai bergema di tahun 1994, ketika rezim 

despotik Suharto masih menacapkan kekuasaan. Dalam 

pemerintah The Smiling General, tercatat ada kurang lebih 

sekitar 100 ladang minyak dan gas, yang memiliki potensi 

untuk dieksploitasi. Tetapi, nampaknya hingga saat ini 

hanya sekitar puluhan dari total ratusan yang telah 

dieksploitasi. Pasca ditetapkannya MP3EI yang dilanjutkan 

dengan berbagai skema regulasi seperti RPJMN 2015-2019, 
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bahkan dalam perkembangannya menjadi RZWP-3-K Jawa 

Timur 2018, menunjukan ika eksploitasi besar-besaran 

dalam substansi migas akan difokuskan di pulau Madura. 

Jika ditelisik lebih lanjut, potensi migas di Madura tidak 

hanya di lepas pantainya saja (offshore), namun juga ada 

yang berada di daratan (onshore). Pada beberapa catatan 

terpetakan jelas, jika di area daratan (onshore), hak 

eksplorasi mayoritas dipegang oleh korporasi bernama 

Exspan Nusantara, anak perusahaan dari Medco Group 

yang turut menjadi bagian dari eksploitasi blok Lapindo 

Brantas. Sedangkan migas di area lepas pantai (offshore) 

untuk eksploitasi dan eksplorasinya dipegang oleh Conoco 

Phillips, Santos, Kodeco, Arco dan beberapa korporasi 

lainnya. 

Dalam catatan SKK-MIGAS pada tahun 2016, skala prioritas 

offshore di Madura mayoritas dipegang oleh Grup Santos 

(Madura Offshore) Pty. Ltd., dan Saka Energy (Indonesia-

Pangkah) Ltd. Perlu diketahui lebih lanjut lagi, jika 

pengembangan eksploitasi juga mulai membidik area selat 

Madura, tercatat kawasan tersebut dikelola oleh Husky 

Cnooc Madura Ltd. Pada proyek pengembangan migas di 

selat Madura, konstruksi indusrtri akan langsung 

terintegrasi dengan konsumen, seperti Petrokimia, PLN dan 

Pertagas. 

Melihat secara detail peta migas Madura, secara substansial 

beberapa area migas menyebar hampir di mayoritas 

wilayah laut Madura. Blok terbesar yang menjadi wilayah 
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ekstrasi migas di wilayah ini yakni Kangean Sumenep. 

Untuk pengelolaannya Blok Kangean Sumenep ini 

diserahkan kepada PT Arco Bali North (ABN), PT Arco Blok 

Kangean (ABK), PT Beyond Petroleum Indonesia (BPI), dan 

PT Energi Mega Persada (EMP). Blok Kangean sendiri 

memiliki potensi cadangan migas lebih dari satu triliun kaki 

kubik (Trilion Cubic Feet/TCF) gas. Selain Kangean ada juga 

pulau Pagerungan Besar di Kecamatan Sapeken, Sumenep, 

di wilayah ini tercatat mampu menghasilkan minyak 

sebesar 11,74 juta barel dan  kondensat (gas bumi dalam 

bentuk cair) 947 juta kaki kubik gas dalam satu hari.  

Secara terbuka Direktorat Jenderal Migas Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral, memperkirakan total dari 

keseluruhan potensi migas di Sumenep, tercatat dapat 

mencapai angka sekitar 6 triliun kaki kubik (TCF) yang 

dapat dieksploitasi hingga 30 tahun ke depan lamanya. 

Pada Desember 2018 ini tercatat ada kegiatan pengeboran 

sumur eksplorasi dengan kode ENC-02, yang dilakukan oleh 

PT. Energi Mineral Langgeng (EML) di Desa Tanjung, 

Kecamatan Saronggi, Sumenep. Di wilayah daratan tersebut 

diduga menyimpan potensi gas yang relatif besar 

jumlahnya. Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) kini 

sedang melakukan eksploitasi gas masif dari lapangan BD 

dengan jumlah prodyksi 105 MMSCFD. Melihat potensi 

yang besar, HCML kini melakukan eksplorasi produkasi di 

Lapangan MDA MBH, tepatnya di wilayah laut Kabupaten 

Sumenep yang ditargetkan akan memproduksi gas sebesar 

120 MMSCFD pada awal tahun 2020. 
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Tidak hanya itu saja ladang migas di Sumenep tersebar 

hampir di seluruh wilayahnya, seperti di Pulau Sepanjang, 

Terang Sirasun, Batur, Giligenting, Masalembu, Kalianget, 

Raas, dan beberapa kecamatan di Sumenep daratan.  

Jika ditelusuri lebih lanjut wilayah migas di Madura 

tersebar hampir merata, tidak hanya di Sumenep saja, 

namun juga ada di wilayah Bangkalan, Sampang dan 

Pamekasan. Perlu diketahui berdasarkan catatan dari peta 

migas di Madura, di wilayah teritori kabupaten Sampang 

terdapat sekitar 14 ladang migas, seperti Blok Oyong di 

lepas pantai Camplong, Sumur Jeruk di lepas pantai Sreseh, 

sumur Foram dan Pollen di lepas pantai Ketapang. 

Sementara untuk di area daratan yang terpantau sementara 

hanya sumur Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung, dan 

beberapa lainnya yang belum terlacak. Lalu bergeser ke 

wilayah Bangkalan tercatat ada beberapa wilayah migas, 

seperti Blok Madura Offshore di lepas pantai Bangkalan dan 

Blok West Madura di Kecamatan Sepulu, yang setiap 

harinya mampu menghasilkan migas sebesar 14 ribu barel 

atau 113 juta kaki kubik (TCF).  

Hingga kini beberapa proyek migas terutama di Sumenep 

meninggalkan konflik, si Desa Tanjung, Saronggi, Sumenep, 

ahli waris tanah yang digunakan untuk eksplorasi sumur 

ENC-02 PT. Energi Mineral Langgeng (EML), masih belum 

mendapatkan haknya. Di mana ada land grabbing semena-

mena, sehingga warga kehilangan hak atas tanah. Selain itu 

ada juga dugaan pencemaran udara yang dilakukan oleh 

Hasky-Cnooc Madura Limited (HCML) di Sampang.  Pada 
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April 2018 tercatat sebanyak 10 ton Minyak mentah dari 

terminal khusus (Tersus) Poleng, yang dikelola oleh PT 

Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) 

tumpah di lepas pantai utara Madura. Kejadian tumpahnya 

minyak tidak sekali saja, pada tahun 2010 kapal tanker PT 

Kangean Energy Indonesia (KEI), dengan muatan minyak 

mentah sebesar 80.000 barel, terbakar  dan mencemari 

perairan laut Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Sumenep. 

Melihat banyaknya ladang migas yang tersebar hampir di 

seluruh wilayah Madura Kepulauan, tentu akan 

menimbulkan berbagai problem sosial-ekologis. Seperti 

tercerabutnya hak-hak rakyat yang tinggal di sekitar area 

ladang migas, terampasnya lahan-lahan dan area kelola 

rakyat, tercemarnya lautan akibat aktivitas migas. Sehingga 

bencana sosial-ekologis akan mengancam Madura, alih-alih 

sejahtera dan berdaulat. Tentu, dengan semakin masifnya 

rencana ekplorasi dan eksploitasi migas di tahun 2018, ke 

depan akan semakin diintensifkan. Hal ini menjadi catatan 

penting, di mana ruang-ruang hidup di Madura yang kian 

hari semakin menyempit karena konsesi migas. Perlu 

ditelusuri lebih lanjut guna penyelamatan ruang hidup di 

Madura ke depan, agar tidak semakin habis oleh 

kepentingan industri ekstraktif fosil. Sehingga semakin 

memperburuk kualitas lingkungan hidup di Jawa Timur. 
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Hilangnya Agenda Keselamatan 

Ekologis dalam Perhelatan Politik 

Jawa Timur 

 

Membaca situasi-situasi tersebut, penting untuk 

mempertanyakan komitmen setiap aktor politik yang 

bertarung dalam perhelatan politik baik Pilkada maupun 

pemilihan anggota legislatif dan DPD terkait situasi 

penurunan kualitas lingkungan hidup di Jawa Timur. 

Namun jika kita membaca bagaimana kontestasi Pilkada 

Jatim sebelumnya digelar, kita bisa membaca bahwa tidak 
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ada satupun calon Gubernur yang saat itu berlaga 

menyuarakan pemulihan lingkungan dengan program 

tertata yang bisa diukur.  

Sebagai salah satu propinsi dengan jumlah penduduk 

terpadat, serta merupakan lumbung produksi pangan 

nasional, ketergantungan propinsi Jawa Timur terhadap 

kualitas lingkungan hidup yang baik adalah mutlak. 

Gambaran situasi krisis ekologi di Jawa Timur diatas 

harusnya menjadi pemantik bagi para para politisi untuk 

menggesakan program perlindungan dan pemulihan 

lingkungan hidup. Bagaimanapun juga alam dan ekosistem 

yang terjaga adalah kebutuhan utama kehidupan 

masyarakat. Tanpa kualitas lingkungan hidup yang baik, 

maka tidak mungkin kita bisa membayangkan menata 

pembangunan di seluruh Jawa Timur menjadi lebih baik.  

Mengenai komitmen dalam upaya pelestarian lingkungan 

dan mewujudkan keadilan sosial, masih dimaknai sebatas 

angka tanpa melihat situasi dan kondisi yang dibutuhkan 

masyarakat. Program-program seperti percepatan izin, 

perluasan investasi hingga pembangunan infrastruktur 

masif, yang dikorelasikan dengan kesejahteraan bersama, 

tidak melihat kondisi faktual yang terjadi di masyarakat. 

Situasi terkini banyak masyarakat yang justru miskin 

karena wilayahnya masuk dalam kawasan industri, baik 

industri manufaktur sampai industri ekstraktif. Secara 

ekonomi mereka terpisah dari alat produksinya yaitu tanah, 

kemudian mereka mengalami krisis lingkungan seperti 

menurunnya debit dan dan fleksibilitas mereka terganggu 
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dengan perubahan kawasan mereka, dampaknya ialah 

mudah terjadinya gesekan sosial, kesenjangan dan 

terciptanya konflik horizontal. 

N

o 

Kasus Korban Keterangan 

1 Sumber 

Air Umbul 

Gemulo 

1 orang digugat perdata 

(H. Rudi) 

8 orang (laki-laki)  

dimintai keterangan 

karena laporan pidana 

(perusakan) oleh 

perusahaan dan 

berpotensi menjadi 

tersangka. 

Dalam gugatan perdata, warga 

dimenangkan di tingkat PN dan 

PT dan ijin hotel dnyatakan 

dibatalkan, namun di tingkat MA 

putusan PN dan PT dibatalkan 

(2015). 

Dalam kasus pidana belum ada 

penetapan tersangka, kasus 

sementara tidak dilanjutkan, 

namun belum ada SP3. 

2 Penamban

gan PT 

Gora 

Gahana di 

Selat 

Madura 

4 orang laki-laki 

(Misbachul Munir, H. 

Mardiono, H. Sinal, Suhali) 

dimintai keterangan 

karena laporan pidana 

oleh perusahaan dan 

berpotensi menjadi 

tersangka. 

Dalam kasus pidana belum ada 

penetapan tersangka, kasus 

sementara tidak dilanjutkan, 

namun belum ada SP3. (2015) 

3 Penamban

gan pasir 

2 orang diserang dan 

dianiaya. 1 orang 

meninggal (Salim) dan 1 

Kasus diajukan ke pengadilan. 

Otak penyerangan, Kepala desa 

(Hariono) dan ketua LMDH (Mat 
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besi 

Lumajang 

orang luka berat (Tosan) 

karena melakukan 

penolakan aktivitas 

tambang. 

Dasir) dihukum 20 tahun, 

pelaku lainnya (30 orang) 

dihukum bervariasi antara 10-8 

tahun. Saat ini kejaksaan sudah 

mengajukan kasasi ke MA 

(2016) 

4 Penamban

gan pasir 

besi 

Paseban, 

Jember 

7 orang warga diajukan ke 

pengadilan 

Warga dituduh melakukan 

penghadangan aktivitas survey 

yang dicurigai untuk 

pertambangan pasir besi. 

Putusan untuk 7 orang 

bervariasi antara 8-10 bulan 

(2016) 

5 Penamban

gan emas 

Tumpang 

Pitu 

1. Pertengahan 

November 2015, 1 

orang warga 

dituduh merusak 

drone milik 

perusahaan.  

2. Akhir November 

2015, 8 orang 

warga dituduh 

merusak fasilitas 

perusahaan.  

3. Awal April 2017, 

22 orang warga 

dituduh membawa 

spanduk aksi yang 

diduga mirip logo 

palu arit. Saat ini 

1. Akibat tuduhan ini 

warga tersebut menjadi 

tersangka, kasus belum 

berlanjut 

2. Saat ini kasus tersebut 

berstatus 4 orang 

divonis bebas murni, 

dan 4 warga lainnya, 

kasusnya masih berjalan 

di tingkat kasasi 

(Mahkamah Agung). 

3. Menurut keterangan 

warga, kasus ini 

bermula dari aksi 

pemasangan spanduk 

“tolak tambang” yang 

dilakukan pada tanggal 
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atas tuduhan 

tersebut, 4 orang 

warga 

Sumberagung 

ditetapkan 

menjadi 

tersangka, dan 

salah satu 

diantaranya (Heri 

Budiawan) 

ditahan dan 

sedang menjalani 

persidangan. 

4. Akhir April 2017, 1 

orang warga 

dituduh 

melakukan 

penghadangan 

terhadap pekerja 

PT. DSI.  

5. 5. Mei 2017, 1 

orang kuasa 

hukum 

(pengacara) warga 

dituduh 

melakukan 

pencemaran nama 

baik perusahaan.  

4 April 2017. Aksi 

pemasangan spanduk 

penolakan ini dilakukan 

di sepanjang pantai 

Pulau Merah (dusun 

Pancer)-Sumberagung 

hingga kantor 

Kecamatan 

Pesanggaran. Satu hari 

pasca aksi (5/4) 

tersebut, muncul 

beberapa pernyataan 

dari pihak aparat 

keamanan Banyuwangi 

(TNI/Polri), bahwa di 

dalam spanduk 

penolakan warga 

terdapat logo yang mirip 

palu arit. Atas kasus ini, 

warga memberikan 

pernyataan bahwa tidak 

satupun spanduk yang 

mereka pasang terdapat 

logo yang dituduhkan 

pihak aparat keamanan. 

Warga menduga 

tuduhan tersebut hanya 

bertujuan untuk 

melemahkan gerakan 

penolakan yang sedang 
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mereka lakukan. 

Sekaligus juga untuk 

memecah belah 

persatuan perjuangan 

warga. Atas peristiwa 

ini, 4 orang warga yang 

ditetapkan sebagai 

tersangka dikenakan 

pasal 170a UURI No. 27 

Tahun 1999 Tentang 

Perubahan kitab 

Undang-undang Hukum 

Pidana yang berkaitan 

dengan kejahatan 

terhadap keamanan 

negara. 

4. Atas tuduhan tersebut, 1 

orang warga kini 

ditetapkan sebagai 

tersangka. 

5. Kasus ini bermula saat 

pengacara warga 

tersebut mengatakan 

kepada media bahwa 

aktivitas kegiatan 

pertambangan di 

Tumpang Pitu diduga 

telah mencemari 

lingkungan. Atas kasus 

ini, pengacara warga 
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tersebut kini ditetapkan 

menjadi tersangka dan 

telah memasuki masa 

persidangan 

 

6 Kasus 

Sengketa 

Lahan 

Waduk 

Sepat, 

Surabaya 

4 orang (Dian Purnomo, 

Darno, Rokhim, Suherna) 

dipanggil oleh Polda Jawa 

Timur atas pelaporan PT 

Ciputra Surya, Tbk. 2 

orang (Dian Purnomo, 

Darno) ditetapkan sebagai 

tersangka dalam kasus ini, 

2 orang lagi yang telah 

dipanggil polisi untuk 

dimintai keterangan juga 

memiliki potensi yang 

sama untuk menjadi 

tersangka. 

PT Ciputra Surya melaporkan 

warga atas tuduhan memasuki 

pekarangan tanpa izin dan 

melakukan perusakan properti 

diatas lahan yang menjadi 

sengketa dengan warga. Padahal 

warga memasuki wilayah 

tersebut karena mendengar air 

dari dalam waduk mengalir 

deras keluar, karena khawatir 

terjadi banjir maka warga 

berinisiatif menutup saluran 

pembuangan air disana. (2018) 

7 Kasus 

Satumin 

vs. 

Perhutani 

di 

Banyuwan

gi 

Satumin diajukan ke 

pengadilan oleh Perhutani 

dengan tuduhan 

melakukan penanaman 

dalam kawasan hutan 

tanpa izin. 

Satumin adalah anggota LMDH 

yang selama bertahun-tahun 

telah melakukan kerjasama 

dengan Perhutani dalam 

pengelolaan kawasan hutan 

melalui program PHBM. Namun 

setelah kelompok tani hutan 

mengajukan program 

perhutanan sosial, Perhutani 

menangkap Satumin hingga 
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Jawa Timur, Provinsi Juara Kriminalisasi, Intimidasi 

dan Kekerasan terhadap Pejuang Lingkungan 

Ketiadaan komitmen aktor-aktor politik di Jawa Timur 

terhadap keselamatan ekologis dan ruang hidup rakyat, 

semakin diperparah dengan tingginya angka kriminalisasi, 

kekerasan dan intimidasi yang dialami oleh para pejuang 

lingkungan yang tengah membela keselamatan wilayah 

mereka. Dalam Catatan WALHI Jawa Timur, dalam tiga 

tahun terakhir (2015-2018) setidaknya telah ada 38 orang 

warga yang dikriminalisasi baik oleh korporasi maupun 

otoritas lokal dengan berbagai macam tuduhan.  Dari 38 

orang yang pernah dilaporkan, setidaknya 23 orang telah 

ditetapkan sebagai tersangka dan setidaknya 17 orang 

harus masuk penjara pasca divonis bersalah oleh 

pengadilan. Tingginya angka kriminalisasi ini menjadi 

petunjuk nyata bahwa tidak pernah ada keberpihakan oleh 

para penguasa dan aktor politik di Jawa Timur terhadap 

nasib para pejuang lingkungan hidup, malahan metode 

kriminalisasi telah menjadi resep jitu yang terus menerus 

dijalankan demi membungkam partisipasi rakyat dalam 

membawa ke pengadilan. Dalam 

putusannya, hakim PN 

Banyuwangi memutuskan 

Satumin bebas murni. (2018) 
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alam demokrasi untuk menyuarakan keselamatan 

lingkungan mereka. 

Tambang: Antara Ijon Politik dan Keselamatan Ruang 

Hidup Rakyat 

Dalam catatan pengantar telah ditunjukkan bagaimana 

pertambangan di Jawa Timur begitu merajalela, dalam 

empat tahun saja jumlah lahan pertambangan di Jawa 

Timur telah menigkat mencapai 535% dari 86.904 hektar 

pada tahun 2012 menjadi 551.649 hektar pada tahun 2016. 

Para pemain pada sektor pertambangan di Jawa Timur juga 

tidak main-main. Pada kasus Tambang emas Tumpang Pitu 

di Banyuwangi misalnya, 2 kubu yang bertarung dalam 

Pilpres nanti (Prabowo vs Jokowi), ternyata memiliki relasi 

yang cukup unik dan istimewa; baik sebagai Timses calon 

Presiden yang juga duduk sebagai komisaris tambang di 

Tumpang Pitu, calon wakil presiden yang juga terhubung 

dengan kepemilikan saham di tambang Tumpang Pitu, 

ataupun memiliki relasi keluarga dengan pemilik saham di 

Tumpang Pitu. 

-Kubu Jokowi:  1.Sakti Wahyu Trenggono (Bendahara 

Umum Timses Jokowi). Dalam ringkasan risalah Rapat 

Umum Pemegang Saham, yang dikeluarkan tanggal 25 

September 2018 lalu, disebutkan bahwa Sakti Wahyu 

Trenggono diangkat menjadi komisioner PT Merdeka 

Copper Gold Tbk (induk perusahaan tambang Tumpang 

Pitu). Lihat foto dibawah ini. 2.Erick Thohir (Ketua Timses 

Jokowi). Walaupun tidak disebutkan memiliki saham di 
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bisnis tambang Tumpang Pitu, tapi tidak dapat dipungkiri 

dirinya adalah saudara kandung dari Garibaldi Thohir 

(pemilik saham utama PT Merdeka Copper Gold Tbk). 

-Kubu Prabowo: 1.Sandiaga Uno: Pasangan dari Prabowo 

ini, tercatat memiliki saham 27,79 persen per Maret 2017 

di grup perusahaan Saratoga (pemilik saham utama di PT 

Merdeka Copper Gold Tbk). Bahkan Indra Uno, kakak 

Sandiaga Uno juga terhubung dengan Erick Thohir dalam 

berbagai bisnis, salah satunya sama-sama mengelola PT 

Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) bersama anak-anak 

Bakrie. 2.Dhohir Farisi: Walaupun belum ada catatan yang 

menjelaskan dirinya sebagai pemilik saham di PT Merdeka 

Copper Gold Tbk, tapi politisi Gerindra (partai pendukung 

utama Prabowo), sekaligus suami Yenny Wahid (putri Alm. 

Gusdur) ini merupakan komisaris independen di PT 

Merdeka Copper Gold Tbk hingga saat ini. Dan menariknya, 

sang istri (Yenny Wahid), yang kini merapat ke kubu Jokowi 

juga pernah tercatat duduk sebagai komisaris PT Merdeka 

Copper Gold Tbk. 

Selain tambang emas Tumpang Pitu, pesisir selatan Jawa 

Timur juga coba terus dikeruk oleh pertambangan emas 

lainnya, yaitu blok Silo di Jember dan tambang emas PT 

SMN di Trenggalek.  Keputusan Menteri ESDM No. 1802 

K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha 

Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan 

Khusus Periode Tahun 2018 yang memasukkan blok Silo 

menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan patut 

dipertanyakan, karena derasnya penolakan yang dilakukan 
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oleh warga dan kelompok masyarakat sipil telah ditanggapi 

oleh Bupati Jember dengan statemen penolakan yang jelas, 

sehingga surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur No 

545/981/119.2/2016 tertanggal 29 Februari 2016 Perihal 

Usulan Penetapan WIUP Mineral Logam, tentu saja menjadi 

sebuah pertanyaan besar, mengapa Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur dan pemerintah pusat melalui tangan 

Kementrian dan Dinas ESDM begitu ngotot mendorong 

munculnya izin WIUP di blok Silo Jember.  

Sementara itu di Trenggalek, izin usaha eksplorasi 

pertambangan emas yang dimiliki oleh PT SMN, kini tengah 

berproses untuk ditingkatkan menjadi IUP Operasi 

Produksi, patut dicatat bahwa proses ini berjalan hampir 

bersamaan dengan naikknya Emil Dardak yang sebelumnya 

adalah Bupati Trenggalek menjadi Wakil Gubernur terpilih 

di Jawa Timur. 

Saat ini Pemerintah Kabupaten Trenggalek tengah 

memfinalisasi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Trenggalek yang diduga kuat dimaksudkan 

untuk mengakomodir kepentingan operasi produksi 

tambang emas diwilayah ini. Dugaan ini dapat dilihat dari 

dihilangkannya kawasan lindung karst seluas 10.684 

hektar yang sebelumnya tercantum dalam RTRW 

Kabupaten Trenggalek tahun 2012-2032 menjadi hanya 

3.485 hektar. Dugaan ini semakin menguat jika melihat peta 

kawasan lindung yang tersisa tersebut berada di luar 

konsesi tambang emas milik PT SMN, itu artinya seluruh 

kawasan lindung karst didalam konsesi PT SMN telah 
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dihilangkan. Hal ini tentu saja bisa diduga untuk 

memuluskan langkah pertambangan emas beroperasi 

diwilayah ini, karena kawasan lindung tidak diperbolehkan 

unutk melakukan pertambangan. 

Serangkaian kemunculan pertambangan di pesisir selatan 

Jawa Timur yang diwarnai aktor-aktor politik baik tingkat 

Provinsi maupun nasional, menunjukkan kedekatan kuat 

proses perizinan pertambangan dengan proses politik yang 

tengah berjalan, sehingga aroma ijon politik tambang di 

wilayah Jawa Timur sungguh kental terasa. Peningkatan 

pertambangan di Jawa Timur ini tentu saja semakin 

mengancam keselamatan ekologis wilayah tersebut. 

Menurut catatan WALHI Jatim, sepanjang tahun 2017 telah 

tercatat sedikitnya ada 434 kejadian bencana ekologis di 

seluruh Jawa Timur. Hal ini menunjukkan peningkatan 

bencana ekologis dari tahun ke tahun di Jawa Timur, 

dimana pada tahun 2016 tercatat ada 404 bencana ekologis, 

sedangkan sebelumnya pada tahun 2015 tercatat hanya ada 

297 kejadian bencana ekologis. Bencana ekologis adalah 

akumulasi krisis ekologis yang disebabkan oleh 

ketidakadilan lingkungan dan gagalnya sistem pengurusan 

alam. Banjir, tanah longsor, abrasi dan kekeringan yang 

diakibatkan kerusakan lingkungan karena aktivitas 

manusia, adalah bentuk-bentuk bencana ekologis yang 

mengancam kehidupan. Dalam hal ini, bencana ekologis 

menunjukkan bahwa pemerintah seringkali gagal 

mematuhi regulasinya sendiri, sehingga menyebabkan 

rusaknya fungsi-fungsi ekosistem. 
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Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Jawa Timur juga 

telah menggarisbawahi bahwa kawasan selatan Jawa, 

termasuk Jawa Timur adalah kawasan rawan bencana. 

Dengan mengacu pada kenyataan ini, penataan kawasan di 

pesisir selatan seharusnya ditujukan untuk meminimalisir 

dampak kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh bencana. 

Kawasan selatan Jawa selayaknya ditetapkan menjadi 

kawasan lindung dan konservasi demi mengantisipasi 

bencana yang mungkin timbul. Pelepasan wilayah-wilayah 

yang penting secara ekologis menjadi wilayah usaha 

pertambangan yang berpotensi merusak keseimbangan 

ekosistem kawasan adalah tindakan yang kontradiktif 

terhadap usaha menurunkan resiko bencana di Indonesia. 

233 233
297

404
434

2013 2014 2015 2016 2017

Total Kejadian Bencana 
Ekologis 

di Jawa Timur 
2013-2017
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Penutup 

Membaca kondisi di atas, penting untuk mempertanyakan 

komitmen setiap politisi terkait situasi penurunan kualitas 

lingkungan hidup di Jawa Timur. Hingga mendekati bulan-

bulan memasuki masa pemilihan ini, belum satupun politisi 

Jawa Timur yang menyuarakan pemulihan lingkungan 

dengan program tertata yang bisa diukur. Sebagai salah 

satu provinsi dengan jumlah penduduk terpadat, serta 

merupakan lumbung produksi pangan nasional, 

ketergantungan Jawa Timur terhadap kualitas lingkungan 

hidup yang baik adalah mutlak. Maka sebab itu, para 

kandidat harus berkomitmen dan jika terpilih harus 

membuat sebuah kebijakan yang didasari oleh: 

1. Gambaran situasi krisis sosial-ekologis di Jawa 

Timur harus menjadi dasar bagi para actor politik 

Jawa Timur untuk merumuskan dan menjalankan 

program perlindungan dan pemulihan lingkungan 

hidup. 

2. Berkomitmen pada kepentingan masyarakat terkait 

perlindungan lingkungan hidup 

3. Meninjau ulang izin kawasan pertambangan dan 

industri di jawa timur, yang berpotensi mengancam 

ekosistem secara komprehensif. 

4. Mengakui hak-hak masyarakat adat di Jawa Timur 

terkait wilayah kelolanya dan mengedepankan 

perlindungan hutan partisipatif berbasis lokalitas. 
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Keselamatan ekologi, sebagai syarat pemenuhan sarana 

kehidupan sehari-hari, untuk kebutuhan pangan, menjaga 

dan meningkatkan kelestarian lingkungan seharusnya 

menjadi program utama bagi setiap aktor politik yang ada. 

Negara Indonesia mengenal teritorialnya dengan sebutan 

“tanah air”, yang berarti selamatkan tanah dan air dalam 

rangka menyelamatkan negara dan menyejahterakan 

rakyatnya. 

 

 

 

 

 

 

 


