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     WALHI Jawa Timur sebagai entitas dari WALHI yang mengusung tagline
”Selamatkan ruang hidup dan wilayah kelola rakyat,” lalu memperluasnya

menjadi “Rumah gerakan rakyat,” sebagai sebuah kalimat penegasan bahwa

WALHI dalam hal ini memantabkan jalan sebagai gerakan sosial. Sebagai

sebuah gerakan tentu banyak tantangan yang akan dihadapi, terutama

menghadapi situasi ekonomi politik yang semakin kompleks. 

     Kala kapitalisme semakin canggih, terbukti mereka terus mereproduksi

diri menanggalkan ruang melalui waktu dengan perluasan geografi kapital

tidak sebatas ruang fisik, namun kini telah menyasar ruang maya, bukankah

yang dikatakan Harvey dalam New Imperialism benar-benar teruji. Ditambah

semakin menguatnya authoritarianism, reformasi dianggap gerbang

demokratisasi tampaknya tidak sepenuhnya benar. Mereka benar-benar

mereorganisasi diri, terutama sisa-sisa Orde Baru baik konglomerat hingga

militer, bahkan politisi oportunis dan ditambah para reformis gadungan yang

semakin mencengkram dan mengakar, membuat rakyat semakin jatuh ke

lembah ekploitasi kapital tanpa disadari.

     Cita-cita mewujudkan demokrasi yang dalam bayangan seperti public

sphere ala Habermas yang diterjemahkan dalam bentuk ruang demokrasi

deliberatif, semakin jauh dari angan-angan. Bahkan sekedar berkelakar

menegakkan bagaimana rakyat dapat mengakses ruang hidupnya, melalui

wilayah kelolanya saja sudah sulit. Di tengah rezim rakus sumber daya alam,

setiap saat mengakselerasi perampasan ruang melalui eksploitasi masif,

menciptakan bencana, ketakutan dan dominasi, menjadikan kekuatan

eksklusi semakin kuat, mereka yang terpinggirkan semakin hilang dan

lenyap. Menjadi terlunta-lunta, kehilangan alat produksinya, kehilangan masa 
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depannya dan tentu ruang hidup di masa depan. Kini mereka harus

benar-benar menjadi surplus populasi relatif yang mengisi setiap pos-

produksi tetapi semakin teralienasi dan termarjinalkan.

     Gerakan lingkungan bukan sekedar menanam, tetapi juga harus

memikirkan bagaimana pola-pola eksploitasi terjadi, bagaimana analisis

ekonomi politiknya, mengapa ada perampasan, mengapa ada konsesi,

mengapa ada urbanisasi dan mengapa surplus populasi yang menghiasi

industri semakin besar. Inilah mengapa berbicara lingkungan bukan

sekedar ekosistem, tetapi meluas hingga berbicara bagaimana

lingkungan hidup dan sosial-politis memiliki pertautan erat. Alat analisis

dalam bingkai sosial-ekologis akan membaca bagaimana pertautan-

pertautan ini, bukan sekedar ekonomi politik tetapi juga meminjam

kerangka ekologi politis untuk membaca setiap krisis yang terjadi.

     Catatan akhir tahun ini adalah sebuah refleksi yang terjadi sepanjang

satu tahun lalu, di mana konflik sosial ekologis masih eksis dan semakin

masif. Ditambah munculnya aneka regulasi dan kebijakan yang

memfasilitasi peramasan dan eksploitasi, seperti kemunculan UU Cipta

Kerja, UU Minerba dan aneka aturan yang tidak berpihak pada upaya

mendorong bagaimana rakyat berdaulat atas ruang hidupnya, bagaimana

alam juga mampu diakui keberadaannya bukan sekedar dipandang

sebagai bahan mentah.

     Jawa Timur adalah satu dari sekian distrik yang ada di Indonesia yang

tengah mengalami perampasan ruang dan perentanan. Di Pesisir Selatan

dieksploitasi untuk pertambangan tapi di satu sisi merupakan kawasan

rawan bencana. Ruang perkotaan semakin meluas dan mengeksploitas

kawasan pinggiran, bagaimana Surabaya semakin memperluas ruang

gentrifikasi hingga kepinggiran dan merampas situs-situs penting.  
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Munculnya eksploitasi karst, air, migas di Pantura dan Madura Kepulauan

semakin memperentan kehidupan rakyat. Belum kita berbicara

bagaimana rakyat-rakyat yang tak bertanah, baik dirampas perkebunan

atau perusahaan negara terutama di kawasan hutan semakin merana dan

tak menentu dan ketika bencana dijadikan objek kambing hitam

kerusakan. 

     Masih banyak persoalan yang coba diungkap, akar persoalan

lingkungan tak lain bukan institusi atau regulasi, tetapi siapa kelas yang

berkuasa? Terutama melihatnya dalam kerangka struktur politik, baik pola

rezim post-authoritarinism dan post-developmentalism sebagai paket

dari reproduksi kapitalisme yang dijalankan dalam skema baru

neoliberalisme koersif, perpaduan pemodal dan negara yang cara

kerjanya supresif. Maka ke tahun 2022 akan menjadi tantangan berat bagi

WALHI, di mana gerakan sosial ini akan diuji konsistensi dan

ketahanannya, berkaca dengan kompleksitas tahun lalu.

Adil dan Lestari. 

Wahyu Eka. S

Direktur Eksekutif

WALHI Jawa Timur
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Pesisir
Selatan
Jawa Timur

     Setelah membongkar dan

mengubah seluruh tapak ruang

hidup dan wilayah kelola rakyat di

bagian utara Jawa menjadi blok-

blok ekstraktif dan provinsi geologi

melalui konsesi minyak dan gas

(migas) ataupun pertambangan

mineral logam, kini tampaknya

negara juga mulai menyasar selatan

Jawa. 

CATATAN AKHIR TAHUN 2021 WALHI JAWA TIMUR

A. Tujuh Wilayah Krisis: Diagnosis dan Penyembuhan 

Terhitung sejak satu dekade terakhir,

seluruh dokumen milik pemerintah

dan fakta di lapangan menunjukkan

bahwa pembangunan berbagai

proyek infrastruktur, misalnya

perluasan jalan lingkar selatan,

pembangkit listrik, pelabuhan, dan

berbagai proyek lainnya di selatan

Jawa Timur dan seluruh selatan Jawa

terus dikebut dengan kecepatan

maksimum melalui berbagai skema

pembiayaan, baik melalui utang luar

negeri ataupun pendanaan yang

bersumber dari pajak rakyat. 



     Dengan demikian, wilayah selatan Jawa Timur yang sebelumnya

hanya terkonsentrasi untuk industri perkebunan dan pertanian (karena

ekstraksi pertambangan lebih dahulu dilakukan di utara), sepertinya

mulai dipersiapkan untuk dijarah beramai-ramai, dan dikapling

menjadi kawasan pertambangan secara luas. Seluruh narasi ini tak lain

adalah cerita perluasan geografi produksi kapital dari utara ke selatan

(perluasan geografi perampokan ruang hidup rakyat) untuk

menyelamatkan kapitalisme dari krisis. 

   Padahal dalam praktiknya, pembangunan yang berbasis pada

industri ekstraktif tersebut kerap menghasilkan tragedi bencana dan

memicu krisis sosial-ekologis menjadi bertambah parah. Tampaknya,

warisan pembangunanisme Orde Baru yang bercorak otoritarian dan

oligarkis – yang dipelopori oleh Suharto dan dipandu negara-negara

kapitalis dunia di masa lalu telah diadopsi dan direplikasi kembali oleh

rejim Jokowi. 

     Dalam 7 tahun kepemimpinannya, pembangunan infrastruktur dan

kekerasan yang turut menyertainya telah menjadi roh utama dan

kosakata kunci bagi seluruh landasan pembangunan dan

penyelenggaraan pemerintahan. Selain menganut ekstraktivisme,

liberalisasi ekonomi rejim pemerintahan Jokowi juga telah mendorong

tumbuhnya model pemerintahan yang berwatak oligarkis dan

suburnya rasisme serta fasisme secara struktural. Tentunya, seluruh

model narasi pembangunan ini menghantarkan kita pada sebuah

kesimpulan, bahwa perampokan ruang hidup rakyat akan semakin

terus membesar di masa mendatang. Dan krisis sosial-ekologis di

seluruh kampung akan terus diproduksi oleh negara atas nama

mantra-mantra “pembangunanisme-kapitalisme."

1
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     Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur mencatat

bahwa jumlah luasan konsesi pertambangan di Jawa Timur telah

meningkat secara ekstrem dan mengancam keberlanjutan ruang

hidup rakyat serta kawasan hutan lindung yang terus merosot hingga

dibawah 13 persen. Merujuk data yang diterbitkan Korsup KPK

(Koordinasi Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi) per 29 Agustus

2016, dapat diketahui bahwa konsesi pertambangan di Jawa Timur

yang pada tahun 2012 tercatat seluas 86.904 hektar, di tahun 2016

jumlahnya terus meningkat pesat hingga 551.649 hektar. Dengan

demikian, kenaikan jumlah luasan konsesi pertambangan di daratan

Jawa Timur telah mencapai 535 persen dalam kurun waktu empat

tahun. Tahun-tahun mendatang pemberian izin konsesi pertambangan

ini diprediksi akan terus meningkat di seluruh wilayah selatan Jawa

Timur, seiring semakin terbukanya celah keruk yang dilegitimasi oleh

berbagai regulasi terbaru, dan sejumlah fasilitas yang diberikan oleh

negara. 

     WALHI Jawa Timur (2021) juga menambahkan bahwa peningkatan

luasan konsesi pertambangan di atas juga berbanding lurus dengan

meningkatnya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) – yang

terekam sedikitnya pada tiga kasus konflik di pesisir selatan Jawa

Timur sepanjang tahun 2015-2021 di Banyuwangi, Jember, dan

Lumajang. Dari tiga kasus tersebut, setidaknya 63 orang telah menjadi

korban karena berjuang menolak hadirnya pertambangan di wilayah

mereka (lihat tabel dibawah).

1
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 Luas keseluruhan hutan di seluruh Provinsi Jawa Timur tercatat hanya 1.361.146 hektar, terdiri atas hutan lindung seluas 344.742 hektar, suaka dan
pelestarian alam seluas 233.632 hektar, dan hutan produksi seluas 782.772 hektar. Dengan demikian apabila luas daratan Jawa Timur diketahui berjumlah
4.78 juta hektar, maka jika diperbandingkan dengan luas hutan lindung yang tersisa (344.742 hektar), persentase perbandingannya hanya berkisar 13
persen. 

1
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     Naasnya, di tengah pembesaran krisis sosial-ekologis tersebut,

lembaga yang diberikan mandat dan dibiayai oleh rakyat untuk

mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang

menimpa mereka tampaknya juga mulai meninggalkan perannya.

Malahan dalam kurun waktu belakangan, mereka juga kerap

berkolaborasi dengan para aktor yang memiliki rekam jejak

pelanggaran HAM, serta melegitimasi model pemerintahan saat ini.

     Di tengah gelapnya nasib demokrasi dan keselamatan ruang hidup

rakyat tersebut, maka penguatan dan konsolidasi gerakan masyarakat

sipil menjadi salah satu langkah awal terbaik untuk membalik dan

memulihkan seluruh krisis sosial-ekologis saat ini. Sebagai kerangka

awal, selain mendelegitimasi dan memboikot penyelenggaraan

pemerintahan Jokowi, 
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PERTAMA
Mendorong penetapan kawasan pesisir selatan Jawa Timur sebagai

kawasan lindung dan pertanian rakyat secara kolektif, serta

menjauhkannya dari industri pertambangan dan bentuk-bentuk

ekstraktivisme lainnya

KEDUA 
Menolak seluruh narasi pembangunan pemerintahan Jokowi dalam

rangka pemulihan dan penegakan HAM yang berbasis pada

keselamatan ruang hidup rakyat.

KETIGA 
Mendorong penyelenggaraan konsolidasi gerakan rakyat dan

pengetahuan tanding untuk menggantikan model pembangunan

ekstraktivisme dan liberalisasi ekonomi.

KEEMPAT
Mendorong warga kampung menjadi juru bicara perlawanannya, untuk

menghindari pendangkalan persoalan krisis sosial-ekologis yang

berlangsung, sekaligus dalam rangka memperkuat kepemimpinan

gerakan rakyat

KELIMA
Mendorong gerakan pemulihan “ruang bersama” dalam semangat dan

prinsip-prinsip nilai yang adil dan setara, untuk memulihkan reproduksi

masyarakat dan komunitas.
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Madura 
Kepulauan 

     Selama lima dekade terakhir, hampir seluruh wilayah pesisir Madura

Kepulauan telah dikapling secara sepihak (tanpa pernah mendapatkan

persetujuan dari masyarakat setempat) menjadi provinsi geologi dalam

bentuk blok-blok migas berukuran raksasa. Di provinsi geologi East Java

Basin, wilayah provinsi geologi yang meliputi Madura Kepulauan hingga

sebagian besar Selat Karimata, setidaknya tercatat ada 34 korporasi yang

bercokol di 17 blok wilayah produksi migas (minyak dan gas).

Memicu penuruan kualitas pesisir dan pulau-pulau kecil;

Perusakan alat-alat tangkap dan penciutan kawasan tangkap

nelayan tradisional oleh aktivitas industri migas;

Hilangnya sejumlah biota dan rusaknya kawasan terumbu karang;

Perampasan waktu produksi dan sosial nelayan tradisional;

Meningkatnya ongkos produksi untuk melaut bagi nelayan

tradisional karena kerusakan lingkungan di kawasan mereka;

Ancaman krisis iklim (salah satunya adalah naiknya permukaan air

laut);

     Kehadiran korporasi migas di East Java Basin ini memicu sejumlah

persoalan penting di hampir seluruh Madura Kepulauan. Di antaranya

adalah:
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Peta Kawasan Migas di Madura Kepulauan dan Jawa Timur

     Selain krisis di atas - yang sebagian besar menimpa kelompok

nelayan tradisional, WALHI Jawa Timur (2021) juga mencatat sejumlah

temuan terbaru, yang terkonsentrasi di wilayah daratan besar pulau

Madura. Yakni meningkatnya krisis air dan ancaman rencana hadirnya

industri pertambangan fosfat yang akan mengkapling Sumenep,

Pamekasan, dan Sampang. 

     Di wilayah timur Madura, khususnya Sumenep bagian tengah,

sebagian besar warga mengatakan bahwa mata air di kawasan

pemukiman ataupun sekitar pondok-pondok pesantren telah

menghilang dan mengalami kerusakan secara ekstrem dalam satu

dekade terakhir. Begitu juga dengan sungai-sungai utama yang telah

menghidupi mereka selama ini mengalami kekeringan permanen

seiring terus menyusutnya kawasan hutan dan kawasan resapan air

lainnya. Fenomena ini dianggap akan mengancam seluruh kegiatan

pertanian dan peternakan warga di masa mendatang. 

     Lebih jauh, kalangan agamawan menyebutkan bahwa krisis air di

Sumenep juga akan berkorelasi dengan kelangsungan masa depan 
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kegiatan pendidikan pondok pesantren. Menurut mereka krisis air

tidakhanya akan berdampak pada persolan pemenuhan kebutuhan

rumah tangga, melainkan juga menyasar pada kelancaran seluruh

kegiatan di pesantren, misalnya untuk memenuhi kebutuhan ibadah,

dan kebutuhan pokok lainnya, khususnya untuk para santri. Naasnya, di

tengah krisis air tersebut, dan minimnya program pemulihan krisis,

muncul sejumlah praktik komodifikasi air oleh sejumlah kalangan,

termasuk lembaga keagamaan.

      Selain itu, di bagian utara Madura juga muncul sejumlah persoalan

yang tak kalah penting. Di Sumenep misalnya, sebagian wilayah pesisir

mengalami penurunan pasir kering hingga 2 meter dalam kurun waktu

20 tahun terakhir, yang memicu hilangnya 150 meter kawasan daratan

pesisir dan mengancam kawasan pemukiman serta pertanian setempat.

Selain krisis iklim, sejumlah aktivitas pertambangan pasir di kawasan

pesisir dianggap menjadi salah satu penyebabnya.

     Menghilangnya sejumlah biota yang disebabkan oleh menurunnya

kualitas pesisir dan rusaknya terumbu karang oleh aktivitas

pertambangan dan industri migas, serta penggunaan alat tangkap ikan

yang merusak telah menyebabkan sebagian besar nelayan tradisional

meninggalkan profesi mereka dan memicu peningkatan migrasi

penduduk Madura ke luar pulau, dan migrasi internasional. Yang terbaru,

kegiatan pertanian warga juga mulai terganggu oleh sejumlah aktivitas

hewan yang mulai “menjangkau” kawasan pertanian mereka karena

“rusaknya” kawasan hutan yang selama ini menjadi rumah utama bagi

kawanan hewan tersebut. 

     Ringkasnya, dari fakta dan temuan di atas, keselamatan warga dan

bentang alam Madura Kepulauan, baik di kawasan pesisir dan daratan 
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besar berada dalam status “darurat”, dan diambang kebangkrutan.

Industri migas, dan berbagai jenis aktivitas pertambangan lainnya,

termasuk industri monokultur oleh korporasi kehutanan, serta

peradaban kebudayaan kapitalistik yang turut menopangnya adalah

sederetan penyebab utamanya.

           Oleh karenanya, dalam rangka untuk memulihkan krisis sosial-

ekologis yang melanda Madura Kepulauan, setidaknya ada beberapa

agenda mendesak yang harus dilakukan, diantaranya adalah:
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Pertama; Mendorong gerakan bersama-kolektif berbasis pulau untuk

memulihkan seluruh kawasan resapan, dan mata air. 

Kedua; Menjauhkan Madura Kepulauan dari industri ekstraktif,

khususnya industri migas dan pertambangan mineral logam. 

Ketiga; mendorong kelas-kelas tak bertanah (buruh tani) menjadi

kelas pemilik tanah, jika diperlukan dengan kepengaturan komunal. 

Keempat; Mendorong pemulihan kawasan pesisir dan pulau-pulau

kecil, serta kawasan terumbu karang, untuk mengembalikan

keragaman biota dan keselamatan kawasan tangkap nelayan

tradisional. Agenda ini juga termasuk mengusir ataupun

menghentikan seluruh kegiatan “penangkapan” ikan yang

menggunakan alat tangkap yang merusak: pukat trawl dan

sejenisnya, bahan peledak, dll. 

Kelima; Mendorong pertanian yang  berorientasi pada keragaman

tanaman pangan, menyesuaikan dengan kebutuhan komunitas dan

karakter tofografi setempat. 



Pantai Utara (Pantura)
     Perluasan geografi kapital berbasis industri ekstraktif pertambangan

tidak hanya terjadi di wilayah pesisir selatan, tetapi juga menyasar

kawasan pesisir-pantai utara (Pantura) Jawa. Jika pesisir selatan Jawa

komoditas ekstraktif utamanya adalah mineral logam, misalnya: emas,

pasir besi, tembaga, besi dan lain-lain yang memanjang dari

Banyuwangi hingga Pacitan. Maka di Pantura, komoditas industri

ekstraktifnya adalah mineral non-logam dan migas, serta eksploitasi

karst. Tidak cukup di situ, wilayah Pantura secara kerangka ruang juga

telah dibentuk sebagai kawasan migas hulu dan hilir yang terintegrasi.
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     Sepanjang Rembang di Jawa Tengah, lalu Tuban, sampai Madura,

Jawa Timur merupakan punggungan karst yang terkait satu sama lain,

kawasan ini dikenal sebagai Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih (Batu

Putih). Kawasan CAT Watu Putih merupakan lumbung air yang

menghidupi jutaan masyarakat di sepanjang Pantura. Merujuk dokumen

KLHS Kendeng disebutkan bahwa CAT Watu Putih seharusnya menjadi

kawasan yang dilindungi, karena kerusakan kawasan tersebut akan

berpotensi meingkatkan kerentanan masyarakat Pantura, khususnya

akses atas air bersih di masa yang akan datang.

     Sebagai review singkat, hampir seluruh wilayah Kabupaten Tuban

telah diblok oleh konsesi tambang semen dan batu gamping hingga

galian C. Tuban merupakan wilayah blok konsesi Semen Indonesia yang

dahulunya bernama Semen Gresik- yang telah berdiri sejak era Orde

Baru. Hadirnya Semen Indonesia merupakan perluasan konsesi tambang

dari wilayah Gresik - salah satu proyek besar Orde Baru dalam

mendorong pembangunan skala masif kala itu. Luas konsesi Semen

Indonesia di Tuban mencapai 1.533,02 hektar yang mencakup tiga

kecamatan. 

     Wilayah konsesi Semen Indonesia semakin meluas pasca mereka

mengakuisisi Holcim dan mengganti namanya menjadi Solusi Bangun

Indonesia dengan konsesi seluas 741.03 hektar. Tidak cukup di situ,

konsesi terbaru yang telah terbit atas nama Prosperity Abadi Cement

juga mengantongi konsesi seluas 1.238.91 hektar. Hampir 3000 hektar

kawasan karst dan kawasan pertanian di Tuban telah diubah menjadi

kawasan tambang semen. Ini belum termasuk tambang karst skala

menengah ke bawah hingga galian C yang membanjiri kawasan karst

Palang, Rengel dan Grabagan.
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     Regulasi yang kerap memihak eksploitasi merupakan salah satu

faktor yang determinan terkait ekspansi korporasi yang bergerak di

bidang ekstraktif. Kecacatan regulasi pemerintah pusat hingga daerah

turut menjadi salah satu sebab begitu mudahnya pemerintah

memberikan izin. Jika ditelaah secara jeli, tidak ada sebuah kawasan

yang ditetapkan untuk dilindungi, namun sebaliknya ditetapkan sebagai

kawasan yang diperbolehkan untuk dieksploitasi. Perihal cacatnya

regulasi pemerintah daerah, dapat dirujuk pada RTRW (Rencana Tata

Tuang dan Wilayah) Kabupaten Tuban tahun 2021–2032 poin 34 dan 43.

     Di sisi lain, penetapan kawasan lindung oleh pemerintah juga perlu

dipertanyakan, karena dalam praktiknya hal tersebut tidak seiring

dengan tujuan untuk melindungi kedaulatan ekologis, dan ruang hidup

masyarakat. Lebih jauh tampak pada tidak dilindunginya kawasan karst

yang cukup vital seperti sekitar Tambakboyo, Grabagan dan Widang. 

     Padahal dengan observasi dan pendekatan holistik, bentang karst

adalah satu kesatuan kawasan ekologis. Contohnya adalah kawasan

karst Tambakboyo merupakan satu kesatuan dengan Kerek hingga

Montong. Sehingga dengan kasus ini diperlukan pendefinisian ulang

atas istilah
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Gambar Peta Konsesi Tambang Karst Tuban (Sumber: ESDM)



Blok Cepu Lapangan Banyu Urip dan Lapangan Kedung Keris yang

dikelola oleh ExxonMobil melalui anak perusahaan ExxonMobil Cepu

Ltd.

Blok Tuban Lapangan Sukowati yang dikelola oleh Pertamina Asset

IV.

Blok Cepu Lapangan Jambaran-Tiung Biru (masih dalam tahap

konstruksi dengan perkiraan produksi gas tahun 2021).

Blok Blora, wilayahnya meliputi Kecamatan Ngraho dan Margomulyo

Kabupaten Bojonegoro, serta Blok Nona yang wilayah kerjanya

meliputi wilayah Bojonegoro Bagian Tenggara (Timur-Selatan), kedua

blok tersebut baru tahap eksplorasi. 

yang dimaksud sebagai kawasan lindung. Karena mengingat perusakan

kawasan karst akan memperbesar potensi ancaman hilangnya mata air

dan lahan pertanian, yang tidak disadari hingga saat ini. Patut dicatat

bahwa banyak daerah di sekitar konsesi semen sudah mulai mengalami

penurunan debit mata air secara berkala, dan kondisi ini ke depan akan

memicu krisis ekologis.

     Kerentanan di wilayah Pantura ini semakin diperparah oleh

gempuran industri migas. Konsesi migas tersebut tersebar di sepanjang

Bojonegoro, Cepu dan Tuban, dan terdapat empat blok utama, yakni:

     Keberadaan empat blok ini merupakan wilayah hulu-tempat produksi

minyak dan gas, lalu di wilayah dekat pantai dibangun industri hilir atau

tempat memproses hasil produksi menjadi setengah jadi dan siap pakai

yang nantinya akan dijual sesuai permintaan pasar. Wilayah sepanjang

Pantura yang berada di Kecamatan Jenu di sekitar Desa Remen,

Sumurgeneng, Wadung hingga Kaliuntu akan dibangun kilang minyak

skala besar yang dikelola secara bersama-bersama antara Pertamina dan
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perusahaan luar negeri yakni Rosneft dalam skema Public Private

Partnership. Kilang minyak ini masuk dalam prioritas proyek strategis

nasional sebagaimana tercatat dalam PERMENKO No. 7 Tahun 2021

sebagai turunan Undang-undang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020. 

     Keberadaan kilang minyak, konsesi migas dan penunjangnya juga

difasilitasi dalam RTRW Jawa Timur, pasal 40 poin ke 6. Tuban menjadi

wilayah yang masuk dalam wacana pengembangan sarana dan

prasarana terkait migas, baik pipa maupun penunjang lainnya. Hal ini

berhubungan dengan pasal 79 terkait kawasan pertambangan, di mana

pada poin ke 6-kawasan pertambangan migas, Tuban disebutkan

menjadi salah satu daerah yang diutamakan. 

     Selanjutnya, pada pasal 92 tentang kewenangan pemerintah pusat

terkait Kawasan Strategis Nasional (KSN), Tuban juga masuk dalam

rencana kawasan khusus pertambangan migas. Sementara pada RTRW

Kabupaten Tuban, pada pasal 43 terkait Kawasan Peruntukan

Pertambangan, kawasannya mencakup seluruh wilayah di Kabupaten

Tuban. Sementara wilayah Jenu masuk dalam semua skema

pengembangan sarana-prasarana migas, ini tertulis pada pasal 22 terkait

Jaringan Pengembangan Sistem Energi. Ringkasnya kasus Tuban hampir

sama dengan Bojonegoro dan Lamongan, seluruh ruang diatur

sedemikian rupa untuk kepentingan industri migas secara fleksibel.
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   Tentunya, hal ini akan memicu kerentanan dan mengancam pertanian

masyarakat. Sebagai catatan apabila 340 hektar lahan pertanian di tiga

desa rencana tapak kilang minyak dibangun situs tersebut, maka ada

sekitar 1300 petani yang akan kehilangan alat produksinya. Di wilayah

hulu juga demikian, akan ada banyak petani yang terancam kehilangan

lahan pertaniannya. 

   Dapat dipastikan untuk ke depan, hak atas lingkungan hidup yang

baik dan sehat, serta akses atas air bersih masyarakat Pantura di Jawa

Timur menjadi semakin kian terancam. Perluasan geografi kapital yang

dibangun rezim Jokowi benar-benar menabrak daya tampung dan daya

tahan kawasan, serta akan memicu bencana ekologis skala masif. 

     Ada beberapa hal yang dapat dilakukan terkait hasil diagnosis potensi

krisis sosial-ekologis di atas, yakni: Pertama; Mendorong penghentian

pemberian izin tambang di wilayah karst maupun lahan pertanian untuk

industri migas, serta mereview ulang izin yang sudah ada. Kedua;

mendorong perlindungan kawasan karst dan CAT Watuputih sebagai

kawasan lindung. Ketiga; merombak ulang tata ruang di Pantura dengan 
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Gambar, Peta Migas Bojoegoro-Tuban
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berbasis masyarakat, daya dukung dan daya tampung untuk melindungi

kawasan ekologis. Keempat; mendorong terbangunnya konsolidasi

gerakan masyarakat Pantura, khususnya mereka yang melindungi

karstnya menjadi terhubung dengan gerakan tani yang terancam

kehilangan lahan dan air, sebagai sebuah upaya mendelegitimasi model

pembangunan rezim serta bagian dari merebut kembali hak mereka

yang telah dirampas.



     Di era rezim pembangunanisme yang

menekankan pada pembangunan

infrastruktur skala luas sebagai bentuk

interkoneksi wilayah untuk melancarkan

ekspansi geografi kapital, beberapa

kawasan pertanian dan wilayah lindung

di Mataraman terancam beralih fungsi.

Ada tiga bentuk kasus dari sekian

banyak persoalan yang akan kami

tandai dalam laporan singkat ini,

pertama adalah proyek pembangunan

Bandara Kediri, PLTP Ngebel Ponorogo

dan jalur lingkar Wilis yang

mengoneksikan Madiun dan Kediri.

Mataraman
     Wilayah Mataraman merupakan
kawasan yang berada di wilayah tengah
Jawa Timur, memiliki corak wilayah,
budaya maupun ekonomi yang bertumpu
pada pertanian pangan. Wilayah
Mataraman di Jawa Timur meliputi
Madiun, Ngawi, Ponorogo, Magetan,
Kediri dan Nganjuk (sebagian wilayah
Tulungagung dan Trenggalek).
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     Beberapa proyek tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis

Nasional (PSN) dalam skala prioritas seperti Bandara Kediri dan Waduk,

sementara untuk jalan lingkar Wilis masih dalam status daftar tunggu

dan PLTP merupakan salah satu proyek ambisius “energi baru” yang akan

dikebut. Dari keseluruhan proyek tersebut terdapat beberapa hal yang

patut disoroti, yakni urgensi keberadaan proyek tersebut, tujuan

pembangunan, dan keterkaitannya dengan investasi skala masif,

khususnya interkoneksi ekonomi baik perluasan kawasan industri

manufaktur maupun industri ekstraktif pertambangan.

     Dalam praktiknya, pemerintah selalu menggunakan narasi tunggal

untuk kepentingan nasional dan langgamnya bekerjasama dengan

swasta dalam skema Public Private Partnership. Untuk memperlancar

proyek pembangunan tersebut, sejumlah regulasi telah diterbitkan,

seperti PERMENKO No. 7 Tahun 2021 sebagai turunan Undang-undang

Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020 dan juga Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024). 

     Lebih jauh, praktiknya di lapangan, selain menghilangkan partisipasi

warga, seluruh proyek pembangunan yang seringkali mengatasnamakan

“kepentingan publik” ini juga didominasi oleh kepentingan pihak swasta.

Sebagai contoh, Bandara Kediri milik PT. Gudang Garam. Unit-unit usaha

milik swasta dengan dalih kepentingan publik ini telah muncul dalam

berbagai proyek di hampir seluruh praktik pembangunan. Bandara

Kediri dengan luas sekitar 400 hektar ini diprediksi akan mencaplok

lahan-lahan pertanian subur, dan menggusur satu dusun di Kediri yakni

Dusun Tanjung, Desa Grogol. Bandara Kediri ini adalah wujud dari

puncak kuasa korporasi atas suatu wilayah di mana mereka difasilitasi 
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negara untuk melakukan ekspansi ruang kapital, hingga mengorbankan

warga dan lahan-lahan pertanian subur. Padahal urgensi pembangunan

bandara ini tidak terlalu signifikan, kecuali menyokong interkoneksi

wilayah sebagai syarat percepatan mobilisasi modal. Khususnya untuk

mempercepat eksploitasi di pesisir Selatan Jawa yang lekat dengan

industri ekstraktif. 

    Kemunculan Bandara Kediri juga telah mengakselerasi percepatan

pembangunan infrastruktur penunjang, seperti proyek pembangunan

jalan bebas hambatan, terutama pada jalur Madiun-Kediri. Seiring

sejalan, pembukaan jalur lintas Wilis juga akan dikebut untuk

mendorong perluasan ekstraksi ekonomi, dan mengorbankan kawasan

hutan pegunungan Wilis yang tersisa.

    Maka dalam rangka memperlancar dan mendukung proyek-proyek

tersebut, tentunya pembangunan pusat energi listrik menjadi

kebutuhan yang tak dapat terelakkan. Dalam berbagai dokumen

pemerintah, disebutkan negara akan menyokongnya dengan

pembangunan PLTP Lawu (perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur)

dan PLTP Ngebel di Ponorogo. 

   PLTP Ngebel berada di wilayah pegunungan Wilis (Madiun dan

Ponorogo), terletak di Desa Ngebel dan Gondowido dengan luas konsesi

mencapai 31.880 hektar, yang mencakup wilayah desa, hutan produksi,

hutan lindung dan kawasan Cagar Alam. PLTP Ngebel ditaksir akan

memproduksi listrik sebesar 165 MW, dan akan dikelola oleh pihak

swasta, yakni Bakrie Darma Karya Energy (perusahaan Bakrie Group).

Sebagaimana diketahui salah satu bisnis ekstraktif perusahaan milik

grup Bakrie telah menimbulkan bencana ekosida terparah di pulau

Jawa, dikenal dengan bencana lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo. 
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Pertama; Mereview ulang beban kawasan serta potensi bencana yang

dihasilkan dari pembangunan tersebut, lalu mendorong penghentian

pembangunan sampai tersedianya strategi perlindungan kawasan

untuk menghindari bencana ekologis. 

Kedua; Mendorong terbangunnya konsolidasi rakyat untuk

memperkuat kemandirian tata kelola kawasan. 

Ketiga; mendorong terbangunnya ekonomi tanding yang terkoneksi

dan terkonsolidasi dengan wilayah lainnya untuk meruntuhkan

dominasi kuasa korporasi dan oligarki yang selama beberapa dekade

telah mengalienasi rakyat dari ruang hidupnya.

     Dengan demikian proyek pembangunan Bandara Kediri, jalan tol

Lingkar Wilis hingga PLTP Ngebel di wilayah Mataraman ini telah

menjawab sebagian pertanyaan penting bahwa seluruh narasinya

ditujukan untuk melayani kepentingan para oligark dan demi

pembukaan serta perluasan blok-blok produksi baru. Sekali lagi, rakyat

akar rumput akan menjadi korbannya, dan bencana ekologis menjadi

kian tampak nyata di depan mata, khususnya di wilayah Mataraman. 

     Berangkat dari penjabaran singkat ini, maka ada beberapa hal yang

menjadi agenda penting. 
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Surabaya 
Raya 

     Ekspansi geografi kapital yang

dipandu oleh sistem ekonomi

neoliberal membutuhkan interkoneksi

yang kuat guna mengurangi ongkos

produksi dan memperlancar serta

meningkatkan akumulasi. Dalam

konektivitas seperti itu, wilayah

kampung sebagai kawasan tempat

mengambil bahan mentah harus

terhubung dengan wilayah-wilayah

lainnya dalam mata rantai yang saling

mendukung, baik sebagai

penyanggah, pusat produksi, ataupun

pusat-pusat perdagangan di

perkotaan.  
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     Dengan demikian, pembentukan “blok” yang saling terintegrasi

adalah salah satu contohnya, seperti dalam blok “Gerbangkertasusila” -

akronim dari penyatuan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-

Lamongan. Dalam istilah lain, wilayah ini juga sering disebut dengan

nama “Surabaya Raya”. Penetapan dan pembentukan kawasan blok ini

diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.

5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa

Timur. Dalam pasal 19, bagian sistem perencanaan perkotaan, kawasan

tersebut ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan masuk

dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tercantum dalam

Perpres No. 80 Tahun 2019. 

     Merujuk pada regulasi diatas, kawasan blok Gerbangkertasusila atau

Surabaya Raya akan didesain menjadi blok-blok sebagai berikut: 1)

Surabaya sebagai pusat layanan, perdagangan, industri, pemukiman,

pendidikan, dan sektor non produksi. 2) Sidoarjo, Gresik, Bangkalan

sebagai sub-pusat atau penyanggah yang fungsinya sebagai pusat

layanan untuk perdagangan, industri dan pendidikan. 3) Lamongan

menjadi kawasan industri pertanian, industri manufakatur dan

pariwisata. 4) Kabupaten Mojokerto akan dipusatkan menjadi wilayah

jasa, pertanian dan perdagangan. 5) Dan Kota Mojokerto dipusatkan

menjadi sektor perdagangan, jasa dan pemerintahan. 

     Pembentukan blok-blok yang saling terintegrasi dengan fungsi-fungsi

khusus di atas, tentu harus dimaknai sebagai pola pengaturan efiensi

ruang untuk “akumulasi” dan pencurian surplus oleh pemilik modal.

Dapat dipastikan, blok-blok “penderitaan” atas nama Gerbangkertasusila

ini harus didukung dengan ketersediaan tenaga kerja murah, fasilitas

infrastruktur yang memadai, konektivitas, kontrol pengawasan oleh
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aparatus keamanan untuk memudahkan penundukan-khususnya

terhadap buruh, dan berbagai regulasi pendukung lainnya.
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     Kami menduga, blok industri Gerbangkertasusila ini akan memicu

krisis sosial-ekologis terbaru yang terhubung dengan perampasan

ruang hidup di seluruh pelosok kampung, baik di wilayah kabupaten

yang terhubung langsung dengan Gerbangkertasusila, maupun

kampung-kampung di luar blok tersebut. Karena seluruh kebutuhan

material bahan mentah yang akan diolah di blok Gerbangkertasusila

bisa jadi akan didatangkan atau diperas dari kampung-kampung yang

berasal dari blok tersebut, ataupun diluar blok yang dimaksud. Dalam

praktiknya, ekstraksi bahan mentah dari kampung tersebut, kerap kali

mendatangkan bencana dan konflik agraria, ataupun pengusiran

masyarakat setempat. 

     Dengan dampak yang demikian, tak sedikit orang-orang kampung

yang menjadi korban akan melakukan urbanisasi ke wilayah perkotaan,

misalnya ke blok Gerbangkertasusila, untuk menjual tenaga kerjanya.

Sementara lahan pertanian yang ia tinggalkan di kampung biasanya 

Figure 1 Sumber: JICA Gerbangkertasusila
 



 akan berpindah tangan ke sekelompok orang perkotaan ataupun kelas-

kelas elit lainnya. Di wilayah perkotaan, mobilisasi orang-orang dari desa

ini akan mendorong persoalan baru yang kerap kali muncul dalam kasus

krisis pemukiman, penyerapan tenaga kerja, konflik sosial, dst.  

     Surabaya selain menjadi kantong pusat perpindahan-mobilisasi

orang-orang dari wilayah pedesaan, juga telah berkembang menjadi

kantong tumbuhnya kelas-kelas menengah dan elit-elit baru yang

mendorong ledakan permintaan hunian khusus dan eksklusif dalam

jumlah yang cukup besar. Akibatnya, tak sedikit kawasan penting dan

ruang terbuka hijau – yang memiliki nilai dan fungsi dan sejarah sosial,

ekologi, dan budaya penting bagi masyarakat setempat, misalnya waduk

ataupun kawasan mangrove telah “diubah” secara paksa dengan praktik-

praktik yang manipulatif menjadi kompleks perumahan elit. 

     Menurut WALHI Jawa Timur, persoalan penyempitan ruang hidup

warga perkotaan di Surabaya, dapat terlihat pada pola penguasaan

lahan yang terus masif oleh grup pengusaha properti. Pola yang

demikian bahkan terus mendominasi dan merampas beberapa aset

milik publik yang selanjutnya memicu konflik sosial dan perlawanan

warga. Kelompok Ciputra, misalnya, 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 untuk pengembangan

perumahan Bukit Mas I dan II. 

     Padahal jika merujuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 pasal 25,

disebutkan bahwa konservasi sumber daya air salah satunya 
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dilaksanakan pada kawasan waduk. Hal ini juga didukung oleh PP

Nomor 37 Tahun 2010 (bagian keempat pasal 92) mengenai konservasi

waduk. Merujuk pada UU Konservasi Tanah dan Air nomor37 Tahun 2014

dan UU nomor 17 Tahun 2019 secara lugas disebutkan bahwa waduk

merupakan kawasan konservasi yang wajib dilindungi.

     Dalam prosesnya, upaya melindungi dan mempertahankan waduk

yang tersisa dari gempuran industri properti kerap dilakukan oleh warga.

Misalnya dalam kasus Waduk Sepat, yang dilakukan lewat gugatan

Citizen Law Suit pada tahun 2016, dan tahun 2019. Namun segala upaya

advokasi yang dilakukan warga tersebut kerap buntu, dan berujung

pada kriminalisasi warga. Pada tahun 2018, sedikitnya 2 warga

Lakarsantri, Surabaya Barat dilaporkan atas dugaan telah memasuki

pekarangan milik PT. Ciputra tanpa ijin yang berhak dan melakukan

perusakan barang milik orang lain secara bersama-sama. Kasus

kriminalisasi tersebut berujung pada hukuman penjara. 

     Sebagai kota besar dan metropolitan, Surabaya juga menghadapi

persoalan penting terkait tata kelola sampah. Hal ini dapat dilihat dari

produksi sampah Surabaya yang mencapai 1.600 ton per hari (dilihat

dari masuknya sampah di TPSA Benowo; dirangkum dari berbagai

sumber). Tetapi bukannya mendorong sebuah regulasi dan kebijakan

yang tepat sasaran, pemerintah justru mendorong penyelesaian

persoalan sampah tersebut dengan pembangunan PLTSa (waste to

energy) - yang juga bagian dari proyek PSN. Akibatnya, jumlah volume

sampah terus melonjak untuk memenuhi bahan baku pembangkit

listrik, dan memicu dampak lingkungan terkait residu pembakaran yang

dihasilkan dari PLTSa. Akar dari persoalan sampah yang bersumber dari

problem konsumsi dan produksi-buah dari peradaban kapitalistik,

sepertinya memang sengaja disembunyikan oleh negara.
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     Sebagai catatan akhir, Surabaya juga menjadi wilayah yang rakus air

dan turut mendorong eksploitasi air di kawasan hulu, seperti di

Pasuruan yang tergambar dalam proyek Sistem Penyediaan Air Minum

(SPAM) Umbulan. Masalah air di Surabaya begitu kompleks, selain dipicu

oleh menurunnya kualitas dan kuantitas akibat rusaknya DAS Brantas di

kawasan hulu, juga semakin diperparah dengan buangan limbah

domestik dan industri di wilayah tengah. Hal ini semakin kronis dengan

tingkat kebutuhan dan eksploitasi air yang dilakukan oleh pusat-pusat

perbelanjaan skala raksasa, mal-mal, perkantoran, dan hotel-hotel

berukuran besar.
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Pertama; Mendorong penghentian perluasan kawasan ekonomi

berkedok kawasan strategis nasional dan menolak seluruh upaya

zonasi kawasan yang akan mendorong kerentanan kawasan dan

marjinalisasi warga. 

Kedua; Merancang konsep perjuangan penghentian kota rakus ruang

dengan mendorong solidaritas serta konsolidasi antar wilayah yang

dieksploitasi. 

Ketiga; Membuat konsep kota yang berkeadilan dengan bertumpu

pada konsep ruang masyarakat ekologis dengan mendorong

kerangka hak atas kota dan ekonomi tanding.

     Terkait krisis sosial-ekologis Surabaya di atas, kami menawarkan

beberapa agenda penting, yakni: 
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Malang 
Raya 

     Alih fungsi kawasan secara masif di Malang Raya untuk kawasan

pemukiman ataupun kepentingan pariwisata (wahana wisata, villa, hotel,

rest area, dll), dan industri ekstraktif telah menyebabkan kerusakan di

wilayah hutan, sumber mata air dan wilayah lindung lainnya. Kerusakan

ini perlu dilihat secara mendasar untuk keberlangsungan kehidupan

masyarakat di Malang Raya yang meliputi Kota Batu, Kota Malang dan

Kabupaten Malang. 
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     Wilayah Malang Raya terutama Kota Batu merupakan wilayah yang

memiliki sumber mata air dan kawasan hutan yang penting untuk

dilestarikan. Namun, selama 10 tahun terakhir, Kota Batu telah dipadati

oleh serbuan investasi di bidang pariwisata buatan yang mengancam

kawasan hulu DAS Brantas. Pembangunan ini berakibat pada

kerusakan kawasan hutan dan sumber mata air serta memperparah

perubahan iklim di Kota Batu. Assessment WALHI Jawa Timur terkait

perubahan iklim di Kota Batu pada 10 tahun terakhir menunjukkan

catatan kondisi lingkungan yang semakin buruk, dibuktikan dengan

gejala perubahan iklim secara ekstrem sejak tahun 2000, misalnya:

peningkatan suhu udara, pergantian musim yang tidak bisa diprediksi,

dan terjadinya anomali curah hujan.  

     Anomali serupa di Kota Batu juga ditunjukkan BMKG. Mereka

mencatat bahwa jumlah curah hujan di tahun 2018 pada November

bertengger pada angka 211.70 mm kubik, dan pada Desember dengan

angka 149.90 mm kubik. Sementara di tahun 2019 pada bulan

November tercatat dengan angka 51,7 mm kubik dan pada Desember

232,5 kubik. 

     Dapat diartikan dengan angka tersebut ada naik turun curah hujan

yang signifikan sebagai dampak dari perubahan iklim yang memicu

kerentanan dan sejumlah bencana alam. Seperti pada tanggal 4

November 2021 lalu, Kota Batu diguyur hujan deras hampir tiga jam

dan mengakibatkan meluapnya sungai mati yang berasal dari wilayah

hulu Gunung Pusung yang berada di petak Pusung Lading.

Berdasarkan data BPBD ada sekitar 89 KK yang terdampak, terutama

di Desa Bulukerto, dan banjir juga menyasar 7 desa lainnya, yakni

Punten, Tulungrejo, Sumberbrantas, Bumiaji, Giripurno, Sidomulyo dan

Sumbergondo.
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     Perubahan iklim ini juga berdampak pada kehidupan sosial-ekonomi

petani Kota Batu. Mereka mengalami kesulitan karena mengandalkan

perkiraan cuaca dan pergantian musim untuk menentukan kapan

musim tanam dan panen, yang belakangan semakin tidak menentu.

 Krisis ini semakin diperparah dengan adanya praktik privatisasi air oleh

pihak hotel dan pariwisata ataupun pemilik lahan-lahan pertanian yang

bermodal besar. Akibatnya, petani kecil yang tidak memiliki cukup

modal terpaksa mengandalkan air tadah hujan untuk dapat

melangsungkan kegiatan pertaniannya, ataupun beralih profesi,

sementara lahan pertanian yang dikuasi oleh pemilik modal besar,

misalnya di Brakseng dan Sumber Brantas, mereka mampu membuat

pipa panjang untuk mengaliri lahan pertanian dengan biaya yang

mencapai 500 juta rupiah. 

     Bagi petani yang memilih alih profesi karena situasi di atas, mereka

terpaksa menjual atau menyewakan lahannya. Lambat laun, kelas yang

tak memiliki lahan ini banyak yang menjadi penyedia jasa wisata seperti

penjaga villa, berjualan makanan dan souvenir ataupun pekerja di

tempat wisata. 

     Praktik privatisasi atas sumber mata air dalam bentuk lainnya juga

terjadi di Desa Bulukerto. Sumber mata air Gemulo, Bulukerto yang

berhasil diselamatkan warga sejak tahun 2012 lewat berbagai upaya

advokasi, tahun ini juga kembali terusik dengan pembukaan lahan dan

pembangunan kolam bibit ikan yang justru mengancam kelestarian

sumber mata air. Selain itu juga terdapat kasus sumber mata air Kasinan

yang terancam oleh pembangunan wisata buatan berkedok wisata

alam. Fasilitas penunjang wisata seperti kolam, dan gazebo telah

mengubah aliran mata air dan membuat debitnya semakin kecil. Hal ini

belum  
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ditambahkan dengan adanya rencana pembangunan kereta gantung

yang juga turut mengancam sumber mata air Kasinan. Patut dicatat,

kedua sumber mata air ini (Gemulo dan Kasinan), akan terus semakin

terancam rusak karena tiadanya regulasi perlindungan kawasan.

     Kami menggarisbawahi bahwa keretakan ekosistem di Kota Batu

telah diperparah oleh RAPERDA RTRW Kota Batu yang saat ini tengah

diajukan di tingkat provinsi. Dalam catatan Aliansi Selamatkan Malang

Raya terdapat beberapa perubahan dalam RAPERDA RTRW yang justru

semakin mempermudah investasi dan berpotensi memperbesar krisis

sosial-ekologis,  diantaranya adalah: 

01 Dalam Perda RTRW sebelumnya (Perda No. 7 tahun 2011), terdapat

enam rencana pola kawasan lindung, antara lain: 1) Hutan lindung;

2) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan

bawahannya; 3) Kawasan perlindungan setempat; 4) Kawasan

ruang terbuka hijau (RTH) kota; 5) Kawasan suaka alam dan cagar

budaya; 6) Kawasan rawan bencana. Namun, dalam Raperda yang

baru, rencana pola kawasan peruntukkan lindung diubah menjadi:

1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya; 2) Kawasan perlindungan setempat; 3)

Ruangterbuka hijau (RTH); 4) Kawasan konservasi; 5) Kawasan

lindung geologi. Dengan demikian terjadi perubahan dengan

menghilangkan 3 jenis pola kawasan lindung antara lain: 1) Hutan

lindung; 2) Kawasan suaka alam dan cagar budaya; 3) Kawasan

rawanbencana. Dua diantaranya diganti dengan kawasan

konservasi dan kawasan lindung geologi.
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Pada Perda RTRW sebelumnya, terdapat dua jenis kawasan

perlindungan setempat, yaitu sempadan sungai dan kawasan

sumber mata air. Namun dalam Raperda yang baru, hanya kawasan

sempadan sungai yang masuk ke dalam kawasan perlindungan

setempat, sedangkan kawasan sumber mata air dipindahkan ke

kawasan lindung geologi. 

03 Kawasan lindung geologi yang melingkupi perlindungan terhadap

kawasan sumber mata air hanya melindungi sempadan mata air di

tiga desa saja. Padahal dalam Perda sebelumnya disebutkan

melindungi 111 sempadan sumber mata air. Dengan demikian

terdapat penurunan jumlah yang sigfinikan.
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04
Sungai besar di luar kawasan pemukiman memiliki sempadan

sebesar 100 meter di kiri dan kanan badan sungai, meliputi

sungai Brantas; 

Sungai besar di dalam kawasan pemukiman memiliki sempadan

sebesar 15 meter di kiri dan kanan badan sungai, meliputi sungai

Brantas;

Sungai kecil di luar kawasan pemukiman memiliki sempadan

sebesar 50 meter di kiri dan kanan badan sungai, meliputi Kali

Lanang, Kali Mewek, Kali Ampo, Kali Braholo, dan Kali Brugan

Pada Perda RTRW sebelumnya, kawasan sempadan sungai yang

diatur meliputi: 



Sungai kecil di dalam kawasan pemukiman memiliki sempadan

sebesar 10 meter di kiri dan kanan badan sungai, meliputi Kali

Klumprit, Kali Mranak, Kali Brugan, Kali Curah Krikil, Kali Ampo,

Kali Braholo, Kali Sumpil, Kali Sumbergunung, Kali Junggo, Kali

Kasin, Kali Pucung, Kali Ngujung, dan Kali Kungkuk;

Dalam Raperda yang baru, kawasan sempadan sungai yang diatur

meliputi: 1) Sungai besar yakni Sungai Brantas yang tidak

bertanggul di Kota Batu pada kawasan tidak terbangun (kawasan

hutan, hutan produksi, pertanian) memiliki sempadan 20 meter di

kanan dan kiri badan sungai yang terletak di Desa Sumber

Brantas, Desa Tulungrejo, Desa Punten, Desa Gunungsari dan Desa

Sidomulyo; 2) Sungai besar yakni Sungai Brantas yang tidak

bertanggul di Kota Batu pada kawasan terbangun memiliki

sempadan 25 meter di kanan dan kiri badan sungai yang terletak

di Kelurahan Sisir, Kelurahan Temas, Desa Torongrejo, Desa

Mojorejo, dan Desa Pendem; 3) Sungai kecil tidak bertanggul di

dalam kawasan perkotaan, memiliki sempadan 10 sepuluh meter

di kanan dan kiri badan sungai meliputi Sungai Braholo, Kali

Ampo, Kali Lanang, Kali Mewek, Kali Brugan, Kali Clumprit, Kali

Mranak, Kali Curah Krikil, Kali Sumbergunung, Kali Junggo, Kali

Kasin, Kali Pucung, Kali Ngujung, Kali Kungkuk, Kali Claket, Kali

Coban Rondo, dan Kalijurang Rusuh. Hal ini menunjukkan telah

terjadi pengurangan besaran sempadan sungai yang diatur, serta

perubahan kalimat dari "kawasan pemukiman/di luar

pemukiman" menjadi “kawasan terbangun/tidak terbangun

(kawasan hutan, hutan produksi, pertanian)”;
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05 Pada Perda RTRW sebelumnya, Kawasan Suaka Alam dan Cagar

Budaya terdiri atas: 1) Taman Hutan Raya; 2) Cagar Budaya; 3)

Kawasan Taman Wisata Alam. Sementara dalam Raperda yang

baru, kawasan ini diganti dengan Kawasan Konservasi yang hanya

terdiri dari Taman Hutan Raya, sementara Kawasan Cagar Budaya

dihilangkan;

06 Pada Perda RTRW sebelumnya, terdapat hutan lindung wilayah

kota yang meliputi: 1) Kecamatan Bumiaji (Sumber Brantas,

Tulungrejo, Sumbergondo, Punten,  Bulukerto, Gunung Sari,

Giripurno); 2) Kecamatan Batu (Oro oro ombo, Pesanggrahan,

Songgokerto, Sumberejo); 3) Kecamatan Junrejo (Tlekung).

Sementara dalam Raperda yang baru, terjadi alih fungsi kawasan

dari keseluruhan wilayah hutan lindung menjadi wilayah hutan

produksi;

     Pemerintah Kota Batu berdalih bahwa perubahan RTRW tersebut

dilakukan untuk menyesuaikan kondisi tata ruang dan wilayah yang ada.

Namun, hal ini justru menimbulkan pertanyaan dan sejumlah persoalan

mendasar, karena dalam proses penyusunannya telah mengabaikan

prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi warga. Kami menduga,

bahwa pada prinsipnya perubahan RTRW di atas hanya untuk melayani

kepentingan investasi. 

     Selanjutnya kerusakan ekologis Kota Batu di atas juga akan

diperparah dengan rencana hadirnya industri ekstraktif energi panas

bumi yang akan ditempatkan di Arjuno-Welirang dan Songgoriti.

Pemerintah menyebutkan bahwa jenis energi ini merupakan energi baru
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Pengurangan volume debit air;

Munculnya titik-titik gas panas diluar titik eksplorasi;

Adanya gas-gas berbahaya yang akan terbawa ke udara; 

Munculnya kekeringan di wilayah sekitar;

Pencemaran air bawah tanah; 

Semburan gas mentah yang tidak terkendali ;

Pemanasan global;

Memicu gunung menjadi aktif;

Turunnya permukaan tanah;

Memicu gempa bumi; 

terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan. Padahal, sedikitnya ada 10

dampak yang patut dicermati terkait potensi ancaman yang akan

ditimbulkan, yakni: 

     Selain dampak di atas, narasi EBT perlu ditinjau kembali secara kritis

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti: siapa

yang memiliki pusat energi tersebut, diperuntukkan untuk siapa dan

apakah rakyat memiliki kuasa untuk mengontrolnya. Patut digaribawahi,

wilayah Arjuno-Welirang merupakan kawasan lindung yang dalam UU

Konservasi telah ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam. Kawasan

ini memiliki Tahura (Taman Hutan Raya) yang menjadi rumah bagi

beragam satwa dan tumbuhan, serta sebagai kawasan hutan yang

berfungsi melindungi wilayah tangkapan air. 

     Hasil analisis kami, listrik yang akan dihasilkan di Arjuno-Welirang ini

sepertinya akan digunakan untuk melayani Proyek Strategis Nasional

(PSN) pada pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari

dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo Tengger 
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Semeru. Jika dilacak kembali ke belakang, dapat kita ketahui bahwa

seluruh proyek ini bermula dari terbitnya Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk

Kepariwisataan Nasional. Sedikitnya terdapat 88 lokasi KSPN di seluruh

Indonesia dengan 10 wilayah prioritas-yang selanjutnya disebut sebagai

10 Bali baru.

     Dengan demikian, untuk ke depan nasib Taman Nasional Bromo

Tengger Semeru (TNBTS) juga tidak luput dari ancaman industri sektor

pariwisata. Padahal kawasan ini selain berfungsi sebagai kawasan

lindung juga merupakan wilayah penting, sekaligus rumah – ruang hidup

bagi orang Tengger. Berpuluh abad, sebelum ditetapkan menjadi TNBTS,

masyarakat Tengger telah memiliki ikatan yang cukup kuat dengan

kawasan tersebut. Ikatan tersebut tercermin dalam kegiatan pertanian,

ritual keagamaan, kesenian, dan berbagai bentuk hubungan lainnya

yang memiliki kedekatan dengan nilai-nilai yang ekologis. 

     Kami menduga, hadirnya proyek KSPN tersebut akan semakin

mempersempit ruang produksi dan sosial masyarakat Tengger. Apalagi

pembangunan fasilitas penunjang seperti rest area, restoran, jembatan

kaca dan glamping untuk menunjang proyek ini akan ditempatkan di

kawasan yang dianggap sakral bagi orang Tengger - salah satunya

berada di Jemplang. Begitu juga dengan rencana pembangunan di

Danau Ranupane. Selain terancam oleh industri pariwisata, yang

diperkuat dengan penetapannya sebagai Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK) Singhasari untuk mengintegrasikannya dengan TNBTS, di sekitar

wilayah TNBTS juga telah ditetapkan sebagai tapak lokasi konsesi

geothermal. Sekali lagi, kami menegaskan bahwa proyek KSPN ini

adalah mega proyek industri bencana bagi orang-orang Tengger, dan

Malang Raya.
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     Tak cukup disitu, kegilaan ini juga akan meluas hingga kawasan

Malang Selatan yang memiliki bentang alam karst dan hutan sekaligus

rumah bagi beberapa spesies langka, diantaranya adalah Lutung Jawa

dan Rangkong. Rencananya, Malang Selatan akan menjadi sentra

industri kelapa sawit, dengan luasan mencapai 40 ribu hektar, dan

proyek ini tentunya akan merontokkan seluruh kawasan hutan lindung

yang tersisa serta memicu sejumlah krisis sosial-ekologis yang cukup

parah. Padahal merujuk catatan lapangan Aliansi Selamatkan Malang

Selatan, telah ditemukan sejumlah bukti awal bahwa industri kelapa

sawit yang dikembangkan oleh sebagian petani di iwlayah tersebut telah

menunjukkan kegagalannya. Mereka menambahkan bahwa

pemanfaatan di sektor kelautan dan perikanan justru dianggap lebih

minim resiko daripada memilih pengembangan industri perkebunan

kelapa sawit. 

      Sebagai penutup, patut kami tambahkan bahwa kota Malang telah

kehilangan ruang terbuka hijau dalam angka yang cukup kritis. Dalam 10

tahun terakhir, alih fungsi ruang resapan dan tangkapan air serta hutan

kota telah diubah menjadi kawasan pusat ekonomi ekstraktif dan

berbagai industri jasa lainnya. Akibatnya, bencana banjir pada tahun

2021 telah menjadi bencana terparah jika dibandingkan dengan tahun-

tahun sebelumnya. Penyempitan ruang perkotaan Malang juga telah

menyebabkan sebagian besar warga termarjinalisasi dan terpaksa

membuat mereka bergerak dan mengungsi ke pinggiran, seperti ke

wilayah Dau, Karangploso dan Kedungkandang. Perpindahan tersebut

juga mengakibatkan alih fungsi lahan hijau yang dilakukan oleh industri

perumahan dan mengancam kawasan resapan air, seperti dalam kasus

rencana pembangunan perumahan Taman Tirta di Sumber Umbulan

Ngenep, Kabupaten Malang.
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     Kondisi di atas menunjukkan bahwa saat ini wilayah Malang Raya

dalam status yang sangat kritis. Oleh karenanya terdapat beberapa hal

yang menjadi agenda penting untuk segera dilakukan. Pertama;

Menghentikan segala bentuk investasi yang berdampak pada

kerentanan ekosistem di Malang Raya. Kedua; Mendorong terbangunnya

konsolidasi dan keterlibatan elemen rakyat di Malang Raya untuk

mewujudkan tata ruang yang berkeadilan ekologis. Ketiga; Menciptakan

ekonomi tanding yang berbasis komunitas atau ruang-ruang alternatif

yang dikelola rakyat berdasar kekuatan lokal.
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Tapal Kuda 

     Selain membangkrutkan 6 wilayah di

atas, perluasan geografi kapital di Jawa

Timur juga turut menyapu ruang hidup

rakyat wilayah Tapal Kuda yang

meliputi sebagian besar Banyuwangi,

Bondowoso, Jember, Lumajang,

Pasuruan, Situbondo, dan Probolinggo.

Wilayah ini selain dikenal memiliki

kawasan hutan terluas, gugusan

dataran tinggi, dan pusat

pengembangan industri perkebunan-

kehutanan, juga sekaligus menjadi

wilayah dengan konflik agraria tertinggi

di seluruh Jawa Timur. Konflik agraria

tersebut pada umumnya terjadi di

sekitar wilayah perkebunan dan

pinggiran hutan, antara warga versus

perusahan perkebunan-kehutanan yang

dikelola swasta ataupun negara. 
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     Dalam 7 tahun terakhir, WALHI Jawa Timur mencatat bahwa konflik

agraria di wilayah tersebut terekam paling menonjol di Banyuwangi,

seperti yang terjadi di Desa Bayu Kecamatan Songgon, Desa Bongkoran

Kecamatan Wongorejo, Desa Kebunrejo Kecamatan Kalibaru, dan Desa

Pakel Kecamatan Licin. Dari empat kasus ini, sedikitnya 40 warga telah

menjadi korban tindak kekerasan ataupun kriminalisasi oleh aparat

keamanan dan pihak perusahaan.

     Bahkan, dalam catatan Luthfi, A.N, T.N. Khanifa, S. Syanurisma (2020)

disebutkan bahwa di Banyuwangi terdapat sedikitnya 9.390 orang

mengolah lahan dan bermukim di 3.319,6 hektar kawasan hutan, yang

memicu sedikitnya 3 konflik kehutanan yang terus memanas hingga kini.

Dan 1 dari 3 kasus konflik yang mereka telusuri, terdapat 1 kasus yang

cukup khusus, yakni terdapat 30 desa di 12 kecamatan terindikasi

sebagai kawasan pemukiman warga dalam kawasan hutan yang diklaim

Perhutani. Sebagian besar warga yang bermukim di kawasan hutan

tersebut bekerja mengelola lahan pertanian dengan cara menyewa dari

pihak Perhutani dan hidup dalam lingkaran kemiskinan struktural. 

     WALHI Jawa Timur menambahkan bahwa penguasaan hutan di

Banyuwangi oleh berbagai institusi negara dan swasta tersebut, selain

akan memudahkan alih fungsi kawasan hutan menjadi kawasan industri

perkebunan, juga dapat menjadi jalan mulus bagi pemerintah dan

korporasi untuk mengubahnya menjadi konsesi pertambangan, seperti

dalam kasus pemberian izin konsesi milik grup MCG di Kecamatan

Pesanggaran. Patut dicatat, hadirnya industri pertambangan milik grup

MCG telah menimbulkan berbagai perlawanan masyarakat setempat

dan memicu sejumlah krisis ekologis serta kriminalisasi puluhan warga. 

     Untuk ke depan industri pertambangan akan menjadi aktor utama

selain perkebunan yang akan mengancam keberlangsungan hutan yang 
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tersisa di Tapal Kuda. Sebagaimana diketahui, dalam RTRW Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2012-2032 (pasal 60 huruf a), dinyatakan bahwa

kawasan pertambangan mineral logam akan dikonsentrasikan pada 2

(dua) kecamatan yang terletak di pesisir Selatan Banyuwangi, yakni

Pesanggaran dan Siliragung, dengan luasan mencapai 22.600 hektar.

Kawasan pertambangan yang dimaksud hampir seluruhnya terdiri dari

kawasan hutan lindung dan produksi. Selain Banyuwangi, sejumlah

kawasan hutan dan pemukiman di wilayah Tapal Kuda lainnya, juga

akan terancam oleh hadirnya industri pertambangan emas skala raksasa,

dan bisa saja bernasib sama seperti yang dialami oleh warga selatan

Banyuwangi. Misalnya di Kecamatan Silo, Jember, mengingat kawasan

ini juga telah berulang kali dilelang oleh Kementerian ESDM, walaupun

rakyat setempat telah menyatakan penolakan dalam berbagai gerakan

perlawanan dalam jumlah yang cukup besar.
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 Lebih dari setengahnya, sekitar 11.621 hektar, telah dikuasai oleh grup MCG melalui anak perusahaannya yakni: PT BSI dan PT DSI.
 

Keterangan: luas Blok Silo, Jember: 4.023 hektar (ESDM, 2021)

2

2



     Selain dihadapkan dengan ancaman industri pertambangan mineral

logam skala besar, kerentanan kawasan ruang hidup rakyat Banyuwangi

dan kawasan hutan yang tersisa di Tapal Kuda juga turut diperparah

dengan semakin meluasnya industri tambang galian C. Kami mencatat,

dalam satu dekade terakhir, industri tambang galian C di Banyuwangi

jumlahnya terus meningkat dan menimbulkan sejumlah kerusakan yang

cukup penting. Bahkan di tahun 2020, kegiatan operasi pertambangan

galian C di sebuah desa di Banyuwangi, misalnya di Barurejo telah

mencapai 13 titik lokasi pertambangan, dan diduga beroperasi secara

ilegal. Walaupun kerap mendapatkan protes dari masyarakat, sepertinya

kegiatan pertambangan galian C di Banyuwangi terus beroperasi

dengan berbagai modus dan diduga dilindungi oleh aparat keamanan,

mengingat sejumlah laporan dari warga kerap berujung buntu. Bahkan

WALHI Jawa Timur mencatat sedikitnya ada 15 warga Barurejo yang

melakukan perlawanan dan penolakan terhadap tambang galian C di

wilayah mereka mengalami teror, intimidasi, dan ancaman

pembunuhan. 
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Keterangan : Blok Konsesi panas bumi Bromo, Tengger, Semeru, Krucil Tiris, Argopuro, Raung, Ijen (ESDM, 2021



     Selain dihantam oleh industri pertambangan, perkebunan, dan

kehutanan, tampaknya kini kawasan hutan di Tapal Kuda juga semakin

terancam oleh rencana kehadiran indusri energi panas bumi

(geothermal) yang akan berpusat di Bromo Tengger, Krucil Tiris,

Argopuro, Raung, dan Ijen.

     Merespon krisis sosial-ekologis di atas, sedikitnya ada 3 agenda

penting yang harus segera dilakukan: Pertama; Mendorong konsolidasi

seluruh elemen rakyat Tapal Kuda untuk menguatkan gerakan

perlawanan terhadap seluruh industri pertambangan. Kedua;

Mendorong perombakan ketimpangan agraria, melalui gerakan

pendudukan lahan, khususnya oleh kelas-kelas tak bertanah (buruh

tani). Ketiga; Mendorong lahirnya pusat-pusat energi berbasis komunitas

dengan menyesuaikan karakter tofografi dan keunikan masing-masing

wilayah setempat.
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B. Advokasi Walhi Jawa Timur

Sebaran titik advokasi WALHI Jawa Timur sepanjang 2016 - 2021
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Kegiatan advokasi dan pertemuan WALHI Jawa Timur sepanjang
2019 - 2021
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Melihat semakin kompleksnya persoalan di Jawa Timur, maka

kerja-kerja gerakan sosial, khususnya WALHI akan semakin terjal.

Tetapi banyak hal yang dapat dilakukan terutama dengan

memperluas solidaritas di antara gerakan sosial, lintas batas dan

lintas wilayah untuk menguatkan satu sama lainnya. Memperluas

gerakan sosial inilah yang ke depan akan menjadi kunci

menghadapi semakin brutalnya kapitalisme yang berbalut dengan

rezim otoriter. Khususnya sebuah upaya untuk mengamplifikasi

gerakan sosial ekologis yang tidak parsial dalam melihat persoalan

hanya menjadi bingkai-bingkai isu mononton yang akhirnya

semakin memperlemah gerakan rakyat.

Berkaca dalam catatan ini selain solidaritas penting diperluas

perluasan penyebaran pengetahuan, mulai memikirkan tawaran

tanding atau kontra narasi bahkan melampauinya, yakni mulai

menyusun dan melakukan eksperimentasi kelola atas situasi

terkini. Melalui sebuah konsolidasi rakyat yang ke depan

diharapkan akan semakin meluas, sebagai respons atas kondisi

hari ini. Tentu dibutuhkan kerja keras dari setiap elemen gerakan

sosial untuk mendorong konsolidasi semacam ini
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Segmentasi-segmentasi gerakan harus dikikis, sebab melawan

rezim otoriter berbalut dengan kapitalisme semacam di tahun-

tahun ini dibutuhkan sinergi dan meluasnya konsolidasi hingga

solidaritas antar elemen. Tanpa itu, gerakan sosial hanya akan jadi

penghias dan hiburan bagi para kelas yang berkuasa, karena

tentu bagi mereka tidak akan membahayakan kekuasaan. Tahun-

tahun ke depan adalah tahun penuh marabahaya, penuh

kegentingan dan ujian bagi kekuatan demokrasi di Indonesia.

Keadilan sosial ekologis, lebih sederhananya keadilan lingkungan

hanya akan jadi buih-buih di forum diskusi dan ruang akademis

tanpa bisa diwujudkan jika tidak belajar dari pengalaman tahun

lalu.
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