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ABSTRAKSI 

 

Sengketa perebutan Gunung Kelud antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar 

merupakan konsekuensi dari desentralisasi, sebagai produk otonomi daerah. Kabupaten 

Kediri dan Kabupaten Blitar sebagai wilayah perbatasan dengan Gunung Kelud 

memanfaatkan Kelud sebagai obyek politik sesuai dengan kepentingan daerah masing-

masing. Persepsi mengenai UU No. 32 tahun 2004 kewenangan sepenuhnya dialihkan 

kepada daerah otonom, sangat beragam. Benturan antar elit politik sebagai aktor 

pemerintah daerah acapkali terjadi. Dalam desentralisasi, permasalahan batas daerah 

berpengaruh terhadap implementasi kebijaksanaan perimbangan keuangan pusat dan 

daerah. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara elite secara 

snowball yang mendalam, guna memperoleh pemahaman akan mengapa Gunung Kelud 

diperebutkan serta apa saja yang menjadi kepentingannya. Perbedaan dalam  memaknai 

Gunung Kelud dari Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar, menjadi latar belakang 

kontestasi politik antar kedua Kabupaten tersebut. Masing-masing daerah memiliki 

perspektif dan keyakinan yang berbeda mengenai Gunung Kelud. Seperti 

kesalahpahaman dalam memaknai statemen antar Bupati Kediri dan Bupati Blitar, pada 

tahun 2001-2002 yang di duga sebagai pemicu awal konflik. Keluarnya Permendagri 

Nomor 1 Tahun 2006 tentang penegasan batas wilayah serta eksistensi antar Bupati. 

Konflik antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar sampai sekarang belum mencapai 

kesepakatan. Pada akhirnya peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur ikut dilibatkan. 

Namun, implikasi dari peran pemprov sebagai fasilitator justru tidak menyelesaikan 

masalah. Turun nya SK  Gubernur No. 188/113/KPTS/013/2012 Tentang Penegasan 

Batas Wilayah yang menyebutkan Gunung Kelud masuk wilayah Kabupaten Kediri, 

mendapat reaksi keras dari Blitar. Posisi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai daerah 

yang kurang di untungkan menuntut untuk mencabut SK tersebut. Gubernur di anggap 

melampaui batas wewenangnya. Kini, kasus Sengketa Perebutan Gunung Kelud masih 

menunggu putusan PTUN yang berisi SK Gubernur Jawa Timur masih terus berlaku atau 

di gugurkan. Setelah itu, berlangsungnya  sengketa kembali dari awal sampai ditemukan 

kesepakatan. 
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