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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

 Gempita reformasi yang disusul pembenahan tata kelola pemerintahan, 

dengan diterapkannya klausul otonomi daerah telah menghantarkan sejumlah 

penanda perubahan yang cukup mendasar. Sejak diberlakukannya kebijakan 

reformistik yang ditandai dengan lahirnya UU. Nomor 22 Tahun 1999 dan 

dilanjutkan dengan penyempurnaannya dalam UU. Nomor 32 Tahun 2004 yang 

mengatur pembagian kewenangan politik (political sharing) dan UU. Nomor 25 

Tahun 1999 yang diikuti revisinya dalam UU. Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

pengaturan keuangan (financial sharing) antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan 

Kabupaten/Kota telah menyebabkan terjadinya transformasi budaya-perencanaan 

pembangunan di Indonesia. 

 Sasaran pembangunan yang selama kurun pra-reformasi terfokus pada 

pertumbuhan, sentralistik dan sangat generalistik, berakibat pada kebijakan partial 

dan sektoral, yang bersifat angkuh dengan dalih penyeragaman. Paska reformasi, 

sasaran pembangunan lebih menitikberatkan pada kesejahteraan, berorientasi pada 

local based sehingga lebih spesifik dengan pandangan yang holistik. Perubahan 

tersebut kemudian membuat daerah, dalam kewenangannya, mendapat 

keleluasaan untuk menentukan arah terbaik bagi pembangunan, sehingga, 

kewajiban berkaitan dengan inovasi dan kreatifitas produk daerah adalah 

konskwensi atas keleluasaan tersebut. Perubahan itu juga diikuti dengan kejelasan 

wilayah otoritatif, sebagai lingkup penerapan kebijakan suatu daerah. 

 Kejelasan wilayah otoritatif bukan hanya soal kelola administratif, 

kumpulan angka, bahkan tumpukan data yang dianggap mewakili suatu daerah, 
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melainkan pula sebagai arena interaksi dan dialektika: Pertama, sebagai arena 

interaksi sekaligus dialektika diantara kebijakan suatu daerah dengan respon 

masyarakat daerah tersebut. Kedua, sebagai arena interaksi sekaligus dialektika 

kebijakan suatu daerah dengan respon (kebijakan) dari dan, atau, atas daerah yang 

lain.  

 Hubungan diantara daerah, di era otonomi daerah, akhirnya tidak kaku 

(flexible). Beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan diantara daerah telah 

membentuk relasional yang fleksibel, dengan melakukan pola-pola manajemen 

regional sebagai upaya memaksimalkan potensi diantara daerah tersebut. 

Beberapa kerja sama antar-pemerintah daerah yang memberi manfaat dan 

keuntungan bersama antara lain: Pertama, kerjasama pemerintah Kota 

Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, dan Pemerintah Kabupaten Sleman 

dalam mengelola lahan TPA sampah di Piyungan. (Windyawati, 2000). Kedua, 

Kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya, yakni terminal regional milik 

Pemerintah Kota Surabaya yang terletak di desa Bungurasih Kabupaten Sidoarjo. 

Kerjasama ini menjembatani implementasi konsep pengembangan regional 

Gerbangkertosusilo, meski akhirnya kerjasama ini menuai konflik. Ketiga, 

kerjasama pengelolaan Terminal Landungsari yang merupakan terminal regional 

milik Pemerintah Kota Malang yang berlokasi di desa Landungsari, Kecamatan 

Dau, Kabupaten Malang, yang secara geografis terletak lebih kurang 3 km sebelah 

Barat batas wilayah Kota Malang (Setiawan, 2000). 
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Tabel I.1. 

Implementasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 

No. Pemerintah 

Daerah 

Kerjasama Yang 

Dilakukan 

Kewenangan Lokasi 

1 Yogyakarta-Bantul Pengelolaan lahan 
TPA Sampah 

- - 

2 Surabaya-Sidoarjo Terminal Purabaya Surabaya Sidoarjo 

3 Kota Malang-Kab. 
Malang 

Terminal Landungsari Kota Malang Kab. 
Malang 

Sumber  : Diolah Peneliti dari berbagai sumber. 

 Tidak semua hal itu konsisten, sebagaimana implikasi otonomi daerah 

juga terkesan sangat paradoksikal. Indikasi dari implikasi yang paradoks itu 

nampak dalam wujud euphoria otonomi, dimana dapat dilihat dari bentuk-bentuk 

konflik kepentingan yang terjadi di berbagai wilayah. Hal ini membuktikan bahwa 

banyak daerah yang “terjebak” pada kepentingan kedaerahan semata (localism) 

atau egoisme lokal. Dengan demikian, euphoria otonomi terkesan justru 

membebani pelaksanaan pembangunan itu. 

 Egoisme lokal itu kerap mewujud pada konflik diantara daerah 

menyangkut hubungan dan pola-pola kerjasama regional yang sudah terjadi. 

Fenomena konflik ini muncul sebagai reaksi untuk mempertanyakan ulang hasil 

keuntungan, atau salah satu daerah yang terlibat dalam kerjasama tersebut merasa 

dirugikan atas kerjasama yang telah berlangsung. Beberapa kasus di Jawa Timur 

seakan menjadi pembenar atas kondisi egoisme lokal itu, sebut saja salah satunya 

kasus Terminal Purabaya. Kasus tersebut meruncing, salah satu penyebabnya, 

untuk mengalkulasi ulang keuntungan yang harus diperoleh dengan melibatkan 

dua pemerintah kota/kabupaten dalam provinsi Jawa Timur; Kota Surabaya dan 

Kabupaten Sidoarjo. 
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 Fenomena berikutnya yang menjadi varian lain dari egoisme lokal 

adalah, maraknya fenomena kasus perebutan klaim suatu wilayah dalam satu 

provinsi. Urgensitas kasus perebutan klaim suatu wilayah dan penetapan batas 

wilayah antar daerah sangat penting untuk penertiban administrasi dan mem-

perjelas lingkup tanggungjawab setiap daerah sehingga fungsi pelayanan 

masyarakat bisa berjalan dengan baik. Terutama berkait dengan pengelolaan 

sumber daya alam, agar pemerintah daerah mampu membuat kebijakan yang 

dapat menyejahterakan rakyat. 

 Batas wilayah yang belum jelas paska Otonomi Daerah tentu 

menimbulkan problem. Sebagaimana dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR 

RI dengan Plt. Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, 14 Juni 

2010, Permasalahan Penataan Batas Daerah adalah sebagai berikut; Pertama, 

Batas daerah yang tidak jelas akan memicu konflik di wilayah perbatasan; Kedua, 

Pada umumnya permasalahan muncul terkait dengan pembentukan daerah otonom 

baru, yang dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun (1999 s.d. 2009) mencapai 205 

(dua ratus lima) daerah otonom baru (wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota). hal  

ini dikarenakan peta-peta lampiran pada Undang-Undang tentang pembentukan 

daerah pada umumnya belum memenuhi standar kaidah  pemetaan secara 

kartografi. sehingga dalam pelaksanaan penegasan batas daerah secara pasti di 

lapangan banyak menimbulkan multitafsir yang berdampak kepada; a) 

Overlapping cakupan wilayah; b) Duplikasi pelayanan pemerintahan atau tidak 

adanya pelayanan pemerintahan; c) Perebutan untuk mengelola sumber daya 

alam; d) Overlapping perijinan lokasi usaha; dan e) Daerah pemilihan ganda pada 

proses Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah. 

IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS PEREBUTAN KEPEMILIKAN PULAU... ACHMAD AZMI MUSYADDAD



 

I-5 
 

 Konflik batas wilayah antar Kabupaten/kota dan antar provinsi, 

berdasarkan artikel yang telah dimuat pada Harian Kompas menyatakan bahwa 

pada Tahun 2005 terdapat 148 daerah otonom baru (7 provinsi, 114 Kabupaten, 

dan 27 kota) yang terbentuk sejak tahun 1999-2004, Departemen Dalam Negeri 

melakukan evaluasi terhadap 2 provinsi, 40 Kabupaten, dan 15 kota. Hasilnya 79 

persen daerah baru belum punya batas wilayah yang jelas. Hal ini menunjukkan 

bahwa konflik batas wilayah sangat relevan untuk menjadi bahan kajian bersama 

terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini. 

Tabel I.2. 

Kasus Konflik Batas Wilayah di Jawa Timur 

No Batas Wilayah Yang Sengketa Pihak Yang Berkonflik 

1 Perebutan Kawah Ijen Kab. Banyuwangi Kab. Bondowoso 

2 Galian Tambang Pasir Kuarsa Kab. Rembang 
(Jawa Tengah) 

Kab. Tuban 

3 Gunung Kelud Kab. Blitar Kab. Kediri 

Sumber  : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)  Provinsi Jawa 
      Timur, 2012. 
 
 Beberapa diantara kasus faktual berkaitan dengan fenomena konflik 

perebutan klaim suatu wilayah antar pemerintah daerah di Jawa Timur marak 

terjadi sebagaimana penyajian Tabel I.2., tetapi yang paling mendapat sorotan 

media dan penelitian akademik adalah Perebutan Gunung Kelud dengan 

melibatkan antara pemerintah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. 

Perseteruan ini melibatkan pula pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam 

melakukan rekonsiliasi diantara kedua belah pihak. 

 Gunung Kelud menjadi hal yang cukup fenomenal untuk diperebutkan, 

sebab menyimpan berbagai potensi wisata, potensi Sumber Daya Alam (SDA) 
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yang memiliki nilai ekonomis, dan dapat berpengaruh pada PAD di suatu 

pemerintah daerah. Tidak mengherankan bila studi atas perebutan Gunung Kelud 

pun, telah banyak dilakukan dalam berbagai disiplin ilmu.  

 Titik berangkat konflik Gunung Kelud itu rupanya tidak menghentikan 

beberapa kasus lain di Jawa Timur perihal perebutan wilayah diantara Pemerintah 

Kabupaten/Kota. Pulau Galang adalah kasus berikutnya, yang melibatkan banyak 

pihak dengan kemungkinan beragam kepentingan atas pihak-pihak yang terlibat 

itu. Pulau Galang yang terbentuk dari endapan lumpur Sungai Lamong seluas 17 

hektar dengan letak di perbatasan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik telah 

menjadi sengketa sejak 2001 sampai sekarang. (http://dprd.jatimprov.go.id/berita/ 

id/3058/komisi-a-bentuk-pansus-terkait-penyimpangan-status-pulau-galang-dan-si 

tus-mojopahit, diakses pada tanggal 28 Desember 2013 Pukul 21.13)  

 Fenomena faktual berkaitan dengan sengketa perebutan status Pulau 

Galang ini tidak lain adalah perkara perebutan klaim kewenangan batas wilayah 

diantara Kabupaten/Kota, yang bermula dari kasus status kepemilikan Sertifikat 

Hak Milik (SHM) atas tanah di Pulau tersebut yang diterbitkan oleh BPN 

Kabupaten Gresik. Kepemilikan Sertifikat Hak Milik atas nama warga Gresik 

yakni Darawati Nathan, Poento Soeryo dan Untari Soeryo yang kemudian dijual 

belikan kepada Tri Hangono pengusaha pergudangan PT Gantari Sandya Mitra 

(GSM), telah menuai reaksi persengketaan yang cukup serius.  

 Kabupaten Gresik, sebagai pemerintahan yang menerbitkan surat 

kepemilikan perseorangan itu, menganggap tindakan penerbitan Surat 

Kepemilikan secara perseorangan atas Pulau Galang sebagai sesuatu yang wajar. 

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, mengutarakan bahwa tindakan BPN 
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Gresik adalah kemakluman, lantaran wilayah tersebut masuk dalam Desa 

Karangkiring, Kecamatan Kebomas, Gresik. Sambari malah mempertanyakan 

sejak kapan wilayah itu diberi nama Pulau Galang, sebab warga Gresik tidak 

pernah mengenal Pulau Galang, yang mereka kenal hanyalah pulau yang ada di 

Desa Karangkiring. Hal itu diperkuat kembali oleh Heru Haryono, Kepala BPN 

Gresik, yang menyatakan bahwa status Pulau Galang adalah tanah negara, namun, 

tahun 1980-an ada permohonan dari masyarakat untuk dikelola dan, akhirnya 

Sertifikat Kepemilikan tersebut terbit untuk pertama kalinya.  

 Pemerintah Kota Surabaya yang berhimpitan akhirnya merasa perlu 

untuk merespon hal tersebut, dengan juga mengklaim bahwa Pulau Galang bagian 

dari wilayah administratifnya. Pemerintah Kota Surabaya merasa kecewa atas 

tindakan Kabupaten Gresik yang dengan gegabah  melakukan klaim atas Pulau 

Galang, dengan menerbitkan Surat Kepemilikan perseorangan yang akhirnya 

jatuh ketangan swasta. Sehingga memunculkan kekhawatiran yang cukup serius 

oleh tindakan eksploratif dari aktifitas perusahaan swasta tersebut. Risma sebagai 

Walikota Surabaya berupaya mempertahankan Pulau Galang sebagai wilayah 

kewenangan Kota yang dipimpinnya. Alasan Risma dalam penguatan klaim 

tersebut, sebagaimana yang disampaikan dalam berita online Indonesia Water 

Forum (INAWF) tanggal  03 Desember 2013, adalah karena Pulau Galang dapat 

menjadi barrier yang ada di perbatasan Surabaya dan Gresik, sehingga berfungsi 

sebagai pelindung sisi barat Surabaya dari laut bebas. Hal demikian tentu susah 

terwujud, bila Pulau Galang berada diluar kewenangan Surabaya, apalagi 

kepemilikannya telah jatuh ke tangan swasta.  
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 Tahun 2012 Kabupaten Gresik merupakan daerah lokasi investasi yang 

paling diminati PMA dan PMDN. Tercatat izin prinsip untuk 62 proyek senilai Rp 

17,63 triliun di Gresik. Kebutuhan tenaga kerja untuk 62 proyek itu mencapai 

10.602 orang. Realisasinya pada tahun 2012 bisa mencapai 51 proyek dengan 

nilai Rp. 3,62 trilyun dan mampu menyerap tenaga kerja 11.737 orang (BPM 

Provinsi Jawa Timur, 2012). Data tersebut jelas menunjukkan peran sektor 

industri dan swasta cukup penting, bahkan, Kabupaten Gresik memiliki 

keberpihakan dan berorientasi pada Industri. Tidak heran bila akhirnya Risma 

memiliki kekhawatiran berkait dengan potensi kerusakan yang dihasilkan apabila 

kepemilikan Pulau Galang diserahkan oleh Gresik pada swasta.   

 Klaim Surabaya atas Pulau Galang diperkuat juga dengan argumentasi 

yang didasarkan pada peta wilayah. Klaim tersebut disampaikan oleh Halim 

Musthofa selaku Kepala Bagian (KABAG) Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

Pemerintah Surabaya, dalam merespon perebutan Pulau Galang, menurutnya 

’’Diharapkan, Surabaya yang mendapatkannya. Sebab, pulau itu jika ditarik garis 

lurus berada di wilayah Surabaya.’’   (http://www.jawapos.com/baca/artikel/36/Pe 

mbahasan-Pulau-Galang-Diambil-Pusat, diakses pada tanggal 09 Oktober 2014 

Pukul 12.32 WIB) 
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Gambar I.1 

Garis Batas Alam Wilayah Surabaya-Gresik Terhadap Pulau Galang 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : http://sapa.kemendagri.go.id/berita/detil/306#.VDX-W2f1QRg,     
   diakses 10 September 2014 

 Perseteruan pelik diantara dua kubu tersebut memaksa Kementerian 

Dalam Negeri turun tangan, dalam bentuk penerbitan SK Mendagri tertanggal 27 

Mei 2004, yang  menyebutkan bahwa Pulau Galang berada dalam status quo. 

Status tersebut diperoleh setelah dua daerah Surabaya dan Gresik merasa berhak 

dan mengklaim Pulau Galang sebagai miliknya. Sehingga, status tanah Pulau 

Galang itu dinyatakan vakum, tidak ada proses peralihan hak tanah dan jual beli. 

Kewenangan pengelolaan Pulau Galang untuk sementara dipercayakan ke 

Pemprov Jatim. Karena, dalam waktu bersamaan, harus ada penelitian mengenai 

status sebenarnya dari Pulau Galang.  

 Alih-alih memberi posisi strategis terhadap Jawa Timur, SK Mendagri 

tersebut makin membuat Kabupaten Gresik bereaksi lebih keras, dan terkesan 

melindungi pemegang sertifikat hak milik atas Pulau Galang. Polemik yang kian 

meruncing tersebut, membuat Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan 
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Permendagri No. 37/2012 tentang Pulau Galang. Isi Permendagri tersebut, 

meminta Pemprov Jatim untuk memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang 

bersengketa, yang lalu di respon secara cepat oleh DPRD Provinsi Jawa Timur 

dengan membentuk panitia khusus (pansus) Pulau Galang.  

 Pansus tersebut memanggil seluruh pihak yang bersengketa, termasuk 

pemilik dan pemegang sertifikat atas Pulau Galang. Namun, pemanggilan tersebut 

tidak mendapat respon positif, baik dari Pemerintah Kabupaten Gresik, BPN 

Gresik dan pemegang sertifikat. Para pihak tersebut masih memiliki keyakinan 

bahwa Pulau Galang telah menjadi bagian dari wilayah Gresik semenjak tahun 

1985, dimana pada saat itu pengelolaannya dilakukan oleh warga gresik dan 

diperuntukkan sebagai tambak. Kemudian, status kepemilikan Pulau Galang yang 

berada di Desa Karangkiring Kecamatan Kebomas Gresik itu sudah dimiliki 

perorangan sejak tahun 1986 lalu. Pada waktu itu, berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri (Permendagri) 573, tanah negara bisa dimohonkan jadi milik 

masyarakat. 

 Kasus sengketa ini rupanya tidak bisa selesai begitu saja. Pengamatan 

langsung di lapangan yang dilakukan oleh peneliti, laut yang memisahkan Pulau 

Galang dengan wilayah Kabupaten Gresik yang hanya berjarak 10 meter juga 

sudah diuruk (reklamasi) dengan tanah kapur. Bahkan di Pulau Galang juga sudah 

dibangun dua gudang dan terdapat tumpukan kayu besar yang diduga juga untuk 

bahan pembangunan gudang berikutnya, sehingga mempersulit akses masuk ke 

sana. Kabupaten Gresik terkesan melindungi aktifitas tersebut dan tetap merasa 

memiliki kontribusi pengelolaan semenjak tahun 1985 yang lalu. Kondisi itu 

makin membuat pihak Surabaya merasa prihatin, terutama ada kekhawatiran 
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potensi kerusakan lingkungan dan kerawanan banjir. Pemerintah Kota Surabaya, 

tetap bersikukuh mempertahankan Pulau Galang sebagai bagian dari wilayahnya. 

Dalih yang dipakai adalah sebuah fakta bahwa 80 persen Pulau Galang, 

berdasarkan peta wilayah yang ditarik garis lurus dari perbatasan, masuk dalam 

wilayah Kota Surabaya. 

Gambar I.2 

Kondisi Akses Masuk Pulau Galang dari Kabupaten Gresik 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Sumber : Dokumentasi Pribadi 
 
 Sengketa antara Surabaya dan Gresik dalam kasus Pulau Galang makin 

menarik, seolah Pulau Galang adalah sebentuk kasus yang, sementara ini, tidak 

bisa diupayakan penyelesaiannya lewat mekanisme kerjasama. Padahal dua 

pemerintah daerah ini adalah bagian dari Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) 

Gerbangkertasusila, dimana diantara mereka ada tuntutan relasi kerjasama untuk 

mewujudkan pembangunan di Jawa Timur. Kabupaten Gresik bahkan menjadi 

daerah pendukung SWP Gerbang Kertasusila dengan pusat pengembangan di 

Surabaya. 
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I.2. Masalah Penelitian 

 Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Proses konflik dan konstelasi kepentingan yang 

sesungguhnya terjadi diantara pihak-pihak yang berkepentingan atas 

Pulau Galang? 

2. Bagaimana mekanisme pengaturan konflik yang dilakukan atas 

perebutan kewenangan status Pulau Galang? 

 
I.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini, antara lain: 

1. Mendeskripsikan Proses konflik dan konstelasi kepentingan yang 

sesungguhnya terjadi diantara pihak-pihak yang berkepentingan atas 

Pulau Galang. 

2. Menganalisa dan menjelaskan mekanisme pengaturan konflik yang 

dilakukan atas perebutan kewenangan status Pulau Galang. 

 
I.4. Manfaat Penelitian 

 Penelitian tentang sengketa Pulau Galang ini dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis. Manfaat akademis dari penelitian ini adalah 

menjadi referensi ilmiah untuk menunjang kegiatan akademis 

pendidikan yang terkait dengan kajian Desentralisasi dan Otonomi 

Daerah terutama dalam konteks yang lebih spesifik, ketegangan antar 

daerah dalam kaitan dengan perebutan wilayah. 
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2. Manfaat Praktis. Memberikan alternatif pilihan kebijakan penyelesaian 

ketika terjadi persengketaan dan perebutan suatu wilayah yang 

melibatkan antar pemerintah daerah. Sehingga bisa menjadi bahan 

refleksi atas persengketaan wilayah lain yang tengah terjadi. 
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