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Abstrak 

 

Konflik pertambangan di Indonesia sering terjadi berlarut-larut. Salah satu material 

tambang yang kerap diperebutkan dan kemudian menimbulkan konflik adalah pasir. 

Penelitian ini fokus mengkaji konflik penambangan pasir di Selat Madura antara 

Forum Masyarakat Pesisir Suramadu (FMPS) Kedung Cowek dengan PT. Gora 

Gahana pada tahun 2006 – 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kepentingan aktor, strategi konflik, serta pola konflik yang terbentuk. Data 

didapatkan dengan melakukan wawancara kepada aktor kunci dalam masyarakat 

Kedung Cowek serta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur meliputi BLH, ESDM, 

dan DPRD. Selain itu, data juga didapatkan melalui dokumen PT. Gora Gahana, 

pemerintah, FMPS dan Walhi Jawa Timur. Hasil penelitian memperlihatkan 

kepentingan aktor meliputi kepentingan ekonomi, kelestarian alam, jabatan 

prosedural, dan kepentingan psikologis. Strategi konflik yang digunakan adalah 

strategi contending yang dijalankan dengan menggunakan pendekatan budaya. Pola 

konflik yang terbentuk adalah pola spiral konflik yang diwarnai aksi serang dan balas 

di antara aktor yang berkonflik.  

Kata kunci: kepentingan aktor, strategi konflik, pola konflik, FMPS, PT. Gora 

Gahana, Kedung Cowek. 

 

 

Abstract 

 

Mining conflicts in Indonesia often occur as protracted cases. One of contested 

mining materials which may lead to a conflict is sand. This study examines the 

Madura Strait sand mining conflict that involved the Madura Coast Society Forum 

FMPS of Kedung Cowek and Gora Gahana Ltd. between 2006 and 2016. The goal is 

to find the actors’ interests, the conflict strategy and the established pattern of the 

conflict. This research analysis is based on a set of data I collected during interviews 

with key actors of Kedung Cowek citizens and East Java provincial government 

including the Environmental Agency BLH, the Energy and Mineral Resources 

Divison ESDM and the Provincial Regional People’s Representatives Council DPRD. 

The datas are also provided by various documents from Gora Gahana Ltd., the 

government, FMPS and the Indonesian Forum for Environment Walhi East Java. 

Through this study, the results show that the actors’ interests comprise economic 
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interest, preservation of nature, procedural position and psychological interest. The 

conflict strategy in this case is contending strategy with cultural approach. Finally, 

the established pattern of this conflict is  spiral conflict with attack and counter-attack 

actions among the conflicted actors. 

 

Keywords: actors’s interests, conflict strategy, conflict pattern, FMPS, Gora Gahana 

Ltd., Kedung Cowek. 

 

Pendahuluan 

 

Pertambangan menjadi salah satu sektor yang menyumbang terjadinya konflik 

agraria di Indonesia. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan 

sepanjang tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 terjadi 1.391 konflik agraria di 

Indonesia, di mana sekitar 90 kasus di antaranya merupakan konflik pertambangan 

(KPA, 2014).  Berdasarkan perspektif ekologi politik, ada tiga aktor yang sering 

berkaitan dalam konflik penambangan. Ketiga aktor tersebut yakni pertama, 

pemerintah sebagai pemegang kebijakan dalam pengelolaan pertambangan. Kedua, 

korporasi sebagai aktor pengelola pertambangan. Ketiga, masyarakat sipil yang 

kehidupannya berhubungan langsung dengan aktivitas pertambangan (Arif Satria, 

2009).  

Penelitian ini akan khusus mengkaji konflik penambangan pasir di Selat 

Madura tahun 2006 – 2016. Lokasi penelitian adalah di Kelurahan Kedung Cowek, 

Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Lokasi tersebut merupakan wilayah paling 

terdampak dari adanya aktivitas penambangan pasir.  Konflik tersebut terjadi antara 

Forum Masyarakat Pesisir Suramadu (FMPS) Kedung Cowek dengan PT. Gora 

Gahana. PT. Gora gahana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang reklamasi 

yang melakukan penambangan pasir di Selat Madura, sedangkan FMPS adalah 

sebuah gerakan yang beranggotakan masyarakat Kedung Cowek yang menolak 

aktivitas tambang di Selat Madura. Dalam perjalanannya, konflik ini melibatkan 

banyak aktor, mulai dari aktor dalam masyarakat sipil, perusahaan, maupun 

pemerintah. Banyaknya aktor yang terlibat, membuat peneliti beranggapan bahwa 

dalam proses analisis konflik tersebut perlu memperhatikan kategorisasi aktor. 

Kategorisasi aktor dapat ditentukan berdasarkan kepentingan masing-masing aktor di 

dalam konflik. Peneliti mengkategorisasikan aktor ke dalam tiga jenis, yakni aktor 

utama, aktor penunjang, dan aktor yang dilibatkan di dalam konflik. 

Pengkategorisasian aktor tersebut dapat memperlihatkan mana aktor utama yang 

menggerakkan strategi di dalam konflik, dan mana aktor yang serangkaian 

tindakannya di dalam konflik terjadi karena sengaja diciptakan oleh aktor utama.  

Ada dua penelitian yang telah mengkaji area studi konflik dalam kasus 

konflik penambangan pasir di Selat Madura. Dua penelitian tersebut yakni pertama, 

penelitian Muhlisin (2014) dengan judul Konflik Nelayan (Studi Kasus Konflik Antar 

Nelayan di Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Kota Surabaya). Kedua, 

penelitian Faris Rahmadian (2014) dengan judul Konflik Sumber Daya Alam di 

Kawasan Pertambangan Pasir Laut (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Dua Desa di 
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Selat Madura). Kedua penelitian tersebut berfokus pada masyarakat sipil, dan 

memberi porsi kecil kepada perusahaan dan pemerintah dalam pemaparan 

analisisnya. 

Dalam pemaparan analisis penelitian yang dilakukan Muhlisin, terkesan ada 

dua konflik yang berdiri sendiri, yakni konflik antara warga Kedung Cowek dengan 

PT. Gora Gahana dan konflik antara warga Kedung Cowek yang mendukung 

penambangan pasir dengan warga yang menolak penambangan pasir. Berdasarkan 

hasil penelitian konflik penambangan pasir di Selat Madura tahun 2006 – 2016, 

peneliti menemukan bahwa konflik antara warga Kedung Cowek yang mendukung 

penambangan pasir dengan warga yang menolak penambangan pasir merupakan 

implikasi dari serangkai taktik dalam strategi yang dilakukan oleh PT. Gora Gahana 

dan FMPS sebagai upaya memperjuangkan kepentingan mereka di dalam konflik. 

Dengan demikian, kedua konflik tersebut berkaitan dan tidak berdiri sendiri. 

 Berbeda dengan dua penelitian terdahulu yang menggunakan teori Lewis 

Coser, Karl Marx dan Ralf Dahrendorf dalam pengkajian penelitiannya, pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan teori konflik milik Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. 

Rubin. Dengan menggunakan teori tersebut, peneliti menemukan bahwa antara 

kepentingan aktor, strategi konflik, dan pola konflik yang terbentuk memiliki 

pengaruh satu sama lain. Kepentingan aktor yang terlibat di dalam konflik 

berpengaruh kepada strategi konflik yang digunakan oleh aktor utama, di mana 

selanjutnya strategi konflik yang digunakan akan berpengaruh kepada pola konflik 

yang terbentuk. Melalui teori Pruitt dan Rubin, peneliti dapat membedakan mana 

tindakan aktor dalam konflik yang berupa serangan, dan mana tindakan aktor yang 

berupa upaya untuk pemecahan masalah di dalam konflik. Selain itu dengan teori 

tersebut, peneliti mampu mendeskripsikan pola konflik yang terbentuk berdasarkan 

sumber serangan dari aktor yang berkonflik. 

Metode Penelitian 

 

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan tipe 

deskriptif. Sedangkan teknik penentuan informan yang digunakan yakni teknik 

purposive dan snowball. Fokus penelitian yang dipilih adalah mengenai kepentingan 

aktor, strategi konflik dan pola konflik yang terbentuk dalam konflik penambangan 

pasir di Selat Madura tahun 2006 - 2016.  

 

Kerangka Teori 

 

Pengkajian kepentingan aktor, strategi konflik dan pola konflik dalam konflik 

penambangan pasir di Selat Madura tahun 2006 - 2016 menggunakan teori konflik 

milik Pruitt dan Rubin. Kepentingan aktor terdiri atas kepentingan ekonomi, 

kepentingan kelestarian alam, eksistensi identitas, jabatan prosedural dan kepentingan 

psikologis meliputi rasa aman, serta restu sosial. Eksistensi identitas dan rasa aman 

merupakan kepentingan dengan nilai yang tinggi. Aktor dengan kepentingan tersebut 

enggan menurunkan aspirasi sehingga menyebabkan kekakuan aspirasi. Kekakuan 

tersebut menyebabkan konflik semakin sulit diatasi sehingga yang tertinggal 
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hanyalah alternatif yang bersifat zero-sum game, di mana keuntungan salah satu 

pihak berarti kerugian bagi pihak lain (Pruitt dan Rubin, 2009: 21 - 26).  

Strategi konflik merupakan pilihan aktor dalam menentukan langkah untuk 

mengatasi konflik. Strategi tersebut dipengaruhi kepedulian aktor terhadap hasil yang 

diterima diri sendiri, dan kepedulian aktor terhadap hasil yang diterima oleh aktor 

lawan. Kepedulian terhadap aktor lawan harus berupa kepedulian instrinsik yang 

bersifat tulus (Pruitt dan Rubin, 2009: 61 - 62). Model strategi konflik yang 

digunakan adalah contending dan problem solving. Dua model tersebut dipilih karena 

masing-masing aktor utama dalam konflik penambangan pasir di Selat Madura 

menaruh kepedulian yang tinggi atas hasil yang diterima diri sendiri.  

Strategi contending yakni strategi yang dipilih jika aktor menaruh kepedulian 

yang tinggi terhadap hasil yang diterima sendiri, akan tetapi menaruh kepedulian 

yang rendah terhadap hasil yang diterima aktor lawan. Strategi ini diterapkan oleh 

suatu aktor yang tetap mempertahankan aspirasinya sendiri pada tingkat yang tinggi 

sembari berusaha untuk menurunkan aspirasi, bahkan mengorbankan aspirasi aktor 

lawan. Strategi contending dilaksanakan melalui lima taktik (Pruitt dan Rubin, 2009: 

103-129), yaitu Pertama, taktik ingegrasi, yakni serangkaian tindakan untuk 

mempengaruhi aktor lawan melalui daya tarik kualitas pribadi. Tindakan aktor 

tersebut berupa persuaian opini ataupun pemberian hadiah kecil. Kedua, 

gamesmanship yakni taktik yang bersifat menjengkelkan dan bertujuan membuat 

pihak lawan merasa kecewa serta gelisah sehingga menurunkan perlawanannya. 

Tindakan aktor dalam taktik ini dapat berupa menghilangkan momentum lawan, 

memanfaatkan situasi dan kondisi, dan membuat aktor lawan kehilangan kesabaran 

dan merasa tidak kompeten. Ketiga, taktik argumentasi persuasi, yakni taktik yang 

dilakukan dengan cara persuasi dan bukan melalui cara koersi atau dengan 

mengumpankan hadiah. Tindakan persuasif dapat dilakukan dengan meyakinkan 

aktor lawan bahwa dirinya memiliki hak yang sah untuk mendapatkan hasil yang 

sesuai dengan keinginannya. Keempat, janji dan ancaman. Ancaman adalah 

penyampaian niat suatu aktor untuk melakukan tindakan yang merugikan kepentingan 

aktor lawan jika aktor lawan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan 

janji lebih bersifat menguntungkan. Kelima, komitmen yang tidak dapat diurungkan, 

merupakan taktik di mana suatu aktor telah memastikan akan melakukan tindakan 

tertentu, dan aktor lawan harus melakukan penyesuaian terhadap tindakan tersebut 

dengan menurunkan aspirasinya. Tindakan tertentu yang dimaksudkan dalam taktik 

ini dapat berupa aksi demontrasi, boikot, ataupun berupa tindakan fisik. 

Problem solving merupakan strategi yang dipilih jika aktor menaruh 

kepedulian yang tinggi terhadap hasil yang diterima diri sendiri dan hasil yang 

diterima aktor lawan. Problem solving biasanya berupa usaha untuk mengidentifikasi 

masalah yang memisahkan kedua belah pihak sehingga kemudian menemukan solusi 

yang diterima dan memuaskan kedua belah pihak (Pruitt dan Rubin, 2009: 56 - 57). 

Strategi problem solving dapat dilakukan melalui tiga cara (Pruitt dan Rubin, 2009: 

316 - 331). Pertama, kompromi, yakni kesepakatan yang dicapai oleh aktor yang 

berkonflik dengan pembagian 50:50. Kedua, kesepakatan tentang tata cara 

menentukan pemenang dengan cara membandingkan kebutuhan, menyerahkan 

keputusan pada pihak ketiga, atau dengan cara voting. Ketiga, solusi integratif yakni 
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solusi yang merekonsiliasikan kepentingan aktor yang berkonflik. Solusi integratif 

terbagi dalam lima cara. Pertama, dengan cara expending the pie yakni menambah 

kuota sumber daya yang dikonflikkan. Kedua, kompensasi nonspesifik yakni salah 

satu aktor dalam konflik memberikan kompensasi kepada aktor lawan. Ketiga, balas 

jasa yakni suatu pihak akan merelakan kepentingannya yang berprioritas sedikit lebih 

rendah, agar prioritasnya yang tinggi dan prioritas tinggi milik aktor lawan dapat 

terpenuhi. Keempat, dengan cara melakukan cost cutting yakni salah satu aktor 

mendapatkan kepentingannya, sedangkan aktor lawan mendapatkan pembebasan 

biaya selama dia berkonflik. Kelima, menjembatani yakni pembuatan opsi baru yang 

dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memuaskan keinginan-keinginan 

terpenting yang melatarbelakangi kepentingan aktor yang berkonflik. 

Ada dua pola konflik yang dijelaskan oleh Pruitt dan Rubin (2009), yakni pola 

agresor-defender, dan pola spiral konflik. Pola agresor-defender menarik garis 

pembeda di antara dua aktor yang berkonflik. Serangan hanya berasal dari salah satu 

aktor, yakni agresor. Sedangkan defender adalah aktor yang menerima serangan. 

Agresor akan melakukan serangan dengan menggunakan taktik-taktik contending 

hingga kepentingan agresor tercapai. Sedangkan, pola spiral konflik terjadi jika 

masing-masing aktor yang berkonflik memilih menggunakan strategi contending. 

Dalam pola spiral konflik, masing-masing aktor yang berkonflik saling melakukan 

tindakan serangan dan balasan, hingga salah satu aktor ada yang menyerahkan 

kepentingannya (Pruitt dan Rubin, 2009, 200 - 202). 

 

Komposisi Aktor dalam Konflik Penambangan Pasir di Selat Madura 

Penelitian ini mengkategorisasikan aktor ke dalam tiga jenis, yakni aktor 

utama, aktor penunjang; dan aktor yang dilibatkan dalam konflik. Aktor utama adalah 

aktor yang memiliki kepentingan paling tinggi dan berhubungan langsung dengan 

objek konflik sehingga aktor inilah yang terkena dampak utama jika terjadi hal yang 

tidak diinginkan terhadap objek konflik. Sedangkan aktor penunjang adalah aktor 

yang memiliki hubungan dengan objek konflik dan berperan dalam munculnya 

konflik. Aktor penunjang terlibat dalam pengupayaan kepentingan aktor utama. Lalu 

yang dimaksud dengan aktor yang dilibatkan adalah aktor yang tidak memiliki 

kepentingan sama sekali dengan objek konflik, akan tetapi aktor ini sengaja 

dilibatkan oleh aktor utama sebagai alat untuk memperlancar strategi mereka. 
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Bagan 1 Komposisi Aktor dalam Konflik Penambangan Pasir di Selat Madura Tahun 

2006 – 2013 

 

 

Bagan 2 Komposisi Aktor dalam Konflik Penambangan Pasir di Selat Madura Tahun 

2013 – 2016 
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Kepentingan Aktor Penolak Penambangan Pasir 

 Kepentingan aktor penolak penambangan pasir yang dikaji adalah 

kepentingan aktor utama dan aktor penunjang. Aktor-aktor tersebut terdiri dari FMPS 

Kedung Cowek, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, dan kepentingan 

warga, organisasi desa, perangkat desa yang pada awalnya mendukung penambangan 

pasir. 

Kepentingan yang diperjuangkan oleh FMPS Kedung Cowek meliputi tiga 

jenis kepentingan yakni kepentingan ekonomi, kelestarian alam, dan kepentingan 

psikologis. Pertama, kepentingan ekonomi. FMPS mengatakan adanya penambangan 

pasir di Selat Madura merusak ekosistem sehingga mengakibatkan jumlah tangkapan 

ikan nelayan menurun drastis hingga 50%. Kamdain sebagai nelayan selam mengaku 

bahwa 10 tahun terakhir mengalami kesulitan penghasilan karena ikan jenis cucuk 

telah habis, dan jumlah kerang menjadi langka. Sedangkan, Hasyim selaku nelayan 

buruh jaring menjelaskan bahwa sekitar 80% jenis ikan sudah punah. Selain itu, 

nelayan peterosan harus menelan kerugian karena alat tangkap mereka ikut terkeruk 

saat berlangsungnya aktivitas penambangan pasir. Akibatnya, jumlah nelayan 

peterosan mengalami penurunan, dari yang semula berjumlah 30 orang, sekarang 

menjadi berjumlah 23 orang.  

Kedua, kepentingan akan kelestarian alam. Kerusakan alam pesisir Selat 

Madura karena adanya penambangan pasir mengakibatkan wilayah pesisir mengalami 

abrasi dan menyebabkan tiga rumah warga roboh. Selain itu, kelestarian alam Selat 

Madura menjadi amat penting bagi nelayan karena apabila alam Selat Madura rusak, 

maka otomatis eksistensi nelayan akan pudar, atau bahkan nelayan akan punah.  

Ketiga, kepentingan psikologis. Semenjak adanya penambangan pasir di Selat 

Madura, kehidupan sosial dan keseharian warga Kedung Cowek menjadi tidak pernah 

tentram. Situasti tersebut dikarenakan beberapa hal. Pertama, karena antara warga 

yang menolak dan yang mendukung penambangan pasir sering terjadi pertengkaran. 

Kedua, rasa aman menjadi hilang karena aktivitas penambangan pasir menyebabkan 

warga sering bentrok dengan aparat seperti misalnya polisi dan TNI-AL, ataupun juga 

bentrok dengan organisasi masyarakat yakni Pemuda Pancasila. Bahkan empat warga 

Kedung Cowek dilaporkan ke Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur (Polda Jatim) 

oleh PT. Gora Gahana pada 28 Februari tahun 2013 atas tuduhan tindak pidana 

penghalangan pertambangan yang dilengkapi izin. 

Kepentingan Walhi Jawa Timur dalam konflik penambangan pasir di Selat 

Madura merupakan kepentingan akan kelestarian alam. Walhi menyatakan bahwa 

kelestarian alam harus diperjuangkan karena keberadaan alam adalah syarat hidup 

bagi setiap makhluk. Dengan demikian, segala bentuk pembangunan yang dilakukan 

harus selalu berwawasan lingkungan.  

Pada bagan komposisi aktor terlihat bahwa mulai tahun 2013 banyak aktor 

yang pada awalnya mendukung penambangan pasir, kemudian berubah sikap menjadi 

menolak penambangan pasir. Kepentingan aktor-aktor yang berubah sikap tersebut 

meliputi kepentingan psikologis dan kepentingan akan kelestarian lingkungan. 

Pertama, kepentingan psikologis. Beberapa ketua RT dan RW yang mendukung 

penambangan pasir mendapatkan gunjingan sosial dari masyarakat sekitar sehingga 

kemudian mereka merasa malu dan akhirnya memilih untuk menolak aktivitas 
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penambangan pasir. Selain itu, lurah yang terlibat dalam proses pengeluaran izin 

Addendum tahun 2012 berubah menjadi menolak penambangan pasir setelah didemo 

oleh warga Kedung Cowek dan dipaksa untuk membuat surat pernyataan penolakan 

segala macam bentuk penambangan pasir di Selat Madura. Kedua, kelestarian alam, 

nelayan peterosan yang menjadi korban pengerukan akhirnya memiliki kesadaran 

bahwa kelestarian lingkungan menjadi penting. 

 

Kepentingan Aktor Pendukung Penambangan Pasir  

Kepentingan aktor pendukung penambangan pasir yang dikaji adalah 

kepentingan aktor utama dan aktor penunjang. Aktor-aktor tersebut terdiri PT. Gora 

Gahana, pemerintah, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut V (Lantamal V), serta 

kepentingan warga, perangkat desa, serta organisasi desa yang mendukung 

penambangan.  

Kepentingan PT. Gora Gahana dalam konflik penambangan pasir di Selat 

Madura berkenaan dengan ekonomi. Selat Madura merupakan lahan bisnis strategis 

bagi PT. Gora Gahana. Antara tahun 2000 awal sampai dengan tahun 2016, PT. Gora 

Gahana memiliki beberapa proyek besar yang dipasok dari pasir di Selat Madura. 

Tiga di antara proyek yang sudah terlaksana adalah penyediaan material pasir untuk 

pembangunan Jembatan Suramadu, pengembangan wisata Kenjeran dan Perumahan 

Pantai Mentari. Sedangkan proyek lain yang belum terlaksana karena adanya 

penolakan dari FMPS adalah proyek Pelabuhan Teluk Lamong. Selain itu, proyek-

proyek yang didapat oleh PT. Gora Gahana merupakan proyek yang berada di sekitar 

area penambangan Selat Madura, sehingga kedekatan jarak antara sumber pasir 

dengan proyek mengurangi ongkos transportasi dan akomodasi. Ditambah lagi, Selat 

Madura mampu menyediakan kuantitas pasir dalam skala besar (Addendum PT. Gora 

Gahana, 2012). 

Keuntungan PT. Gora Gahana jika melakukan aktivitas penambangan pasir di 

Selat Madura adalah tidak perlu membayar retribusi pajak daerah. Hal tersebut karena 

Kota Surabaya dan Kabupaten Bangkalan yang wilayahnya menjadi area 

penambangan belum memiliki regulasi daerah yang mengatur penarikan pajak 

retribusi penambangan pasir laut. Selain itu, sepanjang melakukan aktivitas 

penambangan pasir di Selat  Madura,  PT. Gora Gahana tidak mengeluarkan biaya 

besar untuk Corporate Social Responsibility (CSR). Bentuk CSR yang diberikan 

kepada warga Kedung Cowek hanya berupa kompensasi uang senilai 300 ribu hingga 

400 ribu per Kepala Keluarga (KK). Pemberian kompensasi itu pun hanya diberikan 

kepada sebagian kecil warga untuk keperluan pemenuhan tanda tangan warga sebagai 

syarat dikeluarkannya izin tambang.  

Kepentingan pemerintah meliputi kepentingan jabatan prosedural. Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) 

Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa apabila ada korporasi yang mengajukan izin 

pertambangan, dan kemudian dapat memenuhi semua syarat dan prosedur, maka 

sebagai pelayan publik wajib untuk mengeluarkan izin pertambangan tersebut. BLH 

Provinsi Jawa Timur memaparkan bahwa PT. Gora Gahana telah melakuan kajian 

lingkungan, sosialisasi kepada masyarakat, dan rapat komisi, sehingga dokumen 

analisis dampak lingkungan (Amdal) dapat dikeluarkan. Sedangkan pihak ESDM 
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menjelaskan bahwa wilayah tambang yang diajukan oleh PT. Gora Gahana sudah 

sesuai dengan Wilayah Pertambangan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM dan 

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu PT. Gora Gahana 

sudah memiliki dokumen Amdal sehingga tidak ada alasan dari Dinas ESDM 

Provinsi Jawa Timur untuk tidak mengeluarkan izin pertambangan. 

Berdasarkan keterangan warga, kepentingan Lantamal V adalah kepentingan 

ekonomi, yakni pendapatan yang diperolah untuk pelayanan jasa penjagaan kapal PT. 

Gora Gahana. Sedangkan kepentingan warga, organisasi desa, dan perangkat desa 

Kedung Cowek yang mendukung penambangan pasir adalah kepentingan ekonomi, 

yakni karena diberi sejumlah uang mulai dari 300 ribu sampai 400 ribu rupiah dan 

televisi. 

 

Strategi Konflik Forum Masyarakat Pesisir Suramadu (FMPS) Kedung Cowek 

Strategi konflik yang digunakan oleh FMPS Kedung Cowek adalah strategi 

contending. Hal ini dapat dilihat dari kepedulian FMPS yang tinggi atas hasil yang 

diterimanya sendiri, ditunjukkan dengan adanya serangkaian tindakan penolakan 

penambangan pasir secara konsisten yang dilakukan oleh FMPS untuk 

memperjuangkan kepentingan mereka. Di sisi lain, FMPS Kedung Cowek menaruh 

kepedulian yang rendah atas hasil yang diterima oleh PT. Gora Gahana,  terlihat saat 

para anggota FMPS melakukan penyerangan kepada kapal penambangan pasir PT. 

Gora Gahana yang dijaga TNI-AL. FMPS melancarkan strategi contending melalui 

lima taktik, yakni ingegrasi, gamesmanship, argumentasi persuasi, ancaman, dan 

komitmen yang tidak dapat diurungkan.  

Taktik ingegrasi dilakukan oleh anggota FMPS untuk memperluas massa 

penolakan penambangan pasir. Cara yang dilakukan untuk memperluas massa di 

antaranya adalah dengan memperlihatkan persesuaian opini dengan aktor lawan deng 

diselingi penyampaian dampak kerugian dari adanya penambangan pasir. 

FMPS melakukan tujuh tindakan gamesmanship. Pertama, FMPS dan Walhi 

menggunakan kelompok mandiri Perempuan Prodemokrasi yang ada di Kedung 

Cowek sebagai media awal dalam pematangan gerakan penolakan penambangan 

pasir. Kedua, somasi kepada Imam Utomo. Ketiga, pembuatan film dokumenter 

berkenaan dengan penambangan pasir di Selat Madura yang salah satu tujuannya 

untuk memberikan sanksi sosial kepada para pendukung penambangan. Keempat, me-

loudspeaker panggilan telepon dari Camat saat melakukan hearing dengan DPRD 

Provinsi Jawa Timur, untuk menunjukkan kepada DPRD bahwa penambangan pasir 

juga memicu munculnya konflik vertikal di antara warga. Kelima, menyiasati taktik 

gamesmanship yang dilakukan oleh PT. Gora Gahana saat sosialisasi tahun 2008. 

Kelima, berkirim surat kepada Pola Jatim untuk melaporkan tindakan pengerukan 

pasir yang dilakukan PT. Gora Gahana. Keenam dan ketujuh adalah melibatkan media 

massa sebagai alat tekan saat PT. Gora Gahana melakukan sosialisasi pada tahun 

2012, ataupun saat mengadakan sosialisasi dengan bantuan Lantamal V. 

FMPS melakukan enam tindakan argumentasi persuasi. Pertama, untuk 

mendapatkan dukungan dari warga Kedung Cowek dimulai dengan memberi 

pemahaman kepada keluarga dan saudara terdekat. Kedua, kelompok mandiri 

Perempuan Prodemokrasi digunakan oleh FMPS sebagai sarana untuk mempengaruhi 



10 
 

warga. Ketiga, melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Jawa Timur pada tahun 

2007. Keempat, mempersuasi warga dengan menggunakan Kyai pada istigasah tahun 

2012. Kelima, pada hearing di DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2012, FMPS 

menyampaikan aspirasinya guna meyakinkan semua pihak jika adanya penambangan 

pasir berdampak buruk bagi masyarakat pesisir Suramadu. Keenam, FMPS 

melakukan kampanye kepada warga agar tidak terprovakasi dengan para oknum 

suruhan PT. Gora Gahana yang mengatasnamakan agama. Sedangkan, taktik 

ancaman yang dilakukan oleh FMPS kepada warga pendukung penambangan pasir 

adalah dengan memasang sebuah spanduk di jalan masuk kampung. Selain itu, warga 

Kedung Cowek melakukan ancaman pengeroyokan massa terhadap 50 anggota 

Pemuda Pancasila yang berjaga di Kedung Cowek atas suruhan PT. Gora Gahana. 

FMPS melakukan sepuluh tindakan berupa komitmen yang tidak dapat 

diurungkan. Pertama, FMPS mengembalikan hadiah sarung dari PT. Gora Gahana. 

Kedua, demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2007. Ketiga, 

pada 25 Mei 2012 FMPS menggelar aksi long march yang dikemas dengan budaya 

burdah, sehingga massa selalu melantunkan shalawat selama aksi berlangsung. 

Keempat, 15 Juni 2012 melakukan demonstrasi di tengah perairan Selat Madura, 

tepat di area penambangan pasir. Kelima, pada 22 Juni 2012, warga Kedung Cowek 

menggelar parade penolakan penambangan. Keenam, pada 28 Oktober 2012, warga 

mengepung rumah oknum petugas kelurahan yang diduga membantu PT. Gora 

Gahana untuk mendapatkan 700 tanda tangan dan fotokopi kartu KK milik warga. 

Ketujuh, pada 29 Oktober 2012, ratusan warga Kedung Cowek yang tergabung dalam 

FMPS melakukan long march di wilayah Kedung Cowek. Aksi long march ini masih 

dikemas seperti budaya burdah. Kedepalan, pada 29 Oktober 2012, puluhan warga 

menuju zona tiga Selat Madura, dan kemudian mengepung kapal yang digunakan 

oleh PT. Gora Gahana, dan bentrok dengan TNI-AL yang menjadi penjaga kapal PT. 

Gora Gahana. Warga sudah menyiapkan bom molotov dari botol kaca minuman 

ringan untuk menantang TNI-AL. Kesembilan, pasca insiden 29 Oktober 2012, aksi 

pengusiran kapal dilakukan secara konsisten. Kesepuluh, pada 8 Maret 2013, sekitar 

400 lebih warga melakukan demonstrasi di depan Polda Jatim. Mereka menuntut agar 

empat warga yang ditangkap atas tuduhan penghalangan penambangan pasir berizin 

segera dibebaskan.  

 

Strategi Konflik PT. Gora Gahana 

Strategi yang digunakan oleh PT. Gora Gahana adalah strategi contending 

karena PT. Gora Gahana menaruh kepedulain yang tinggi atas hasil yang diterimanya 

sendiri, dan menaruh kepedulian yang rendah atas hasil yang diterima FMPS. 

Buktinya, PT. Gora Gahana melakukan segala cara agar kepentingannya untuk bisa 

melakukan aktivitas penambangan pasir di Selat Madura dapat terlaksana. PT. Gora 

Gahana tidak segan-segan melakukan cara-cara yang mendorong terjadinya konflik 

vertikal di Kedung Cowek, dan melakukan tindakan hukum kepada warga yang 

dianggap melakukan penghambatan dalam proses penambangan. Selain itu, pada 

tahun 2016 ini PT. Gora Gahana masih berupaya untuk melakukan perpanjangan izin 

aktivitas penambangan pasir di Selat Madura. PT. Gora Gahana melancarkan strategi 
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contendingnya melalui dalam lima taktik, yakni ingegrasi, gamesmanship, 

argumentasi persuasi, ancaman, dan komitmen yang tidak dapat diurungkan. 

PT. Gora Gahana melakukan dua tindakan ingegrasi. Pertama, tahun 2007, 20 

orang dari PT. Gora Gahana menarik massa dengan memberikan hadiah berupa 

sarung. Kedua, beberapa warga dan organisasi masyarakat yakni Ikatan Pelajar 

Nahdlatul Ulama (IPNU), dan Karang Taruna (Kartar) dijadikan alat untuk ikut 

mempersuasi warga lainnya yang masih menolak adanya penambangan pasir. Pada 

tahun 2012, sejumlah perangkat desa dan warga yang bersedia mendukung 

penambangan pasir diberi hadiah berupa TV dan uang 400 ribu rupiah. 

PT. Gora Gahana melakukan delapan tindakan gamesmanship. Pertama, 

tahun 2005 melakukan sosialisasi tetapi hanya melibatkan orang-orang yang memang 

setuju dengan adanya penambangan pasir. Kedua, pada tahun 2005, PT. Gora Gahana 

memanipulasi warga untuk mendapatkan tanda tangan. Ketiga, intens melakukan 

persuasi saat aktor kunci FMPS sedang tidak berada di Kedung Cowek. Keempat, 

melakukan sosialisasi pada tahun 2008 tetapi hanya mengundang dua orang dari 

FMPS. Kelima, memanipulasi seminar Lantamal V sebagai media untuk melakukan 

sosialisasi penambangan pasir. Keenam, warga yang merupakan kaki tangan PT. Gora 

Gahana melaporkan anggota FMPS pada tahun 2012 atas tuduhan penyelenggaraan 

kegiatan demonstrasi tanpa izin. Ketujuh, membuat Addendum tanpa melibatkan 

FMPS. Kedelapan, menggunakan jasa petugas kelurahan untuk mendapatkan tanda 

tangan warga.  

PT. Gora Gahana melakukan empat tindakan argumentasi persuasi. Pertama, 

mengadakan sosialisasi dengan difasilitasi BLH dan ESDM Provinsi Jawa Timur. 

Kedua, pada hearing tahun 2012, PT. Gora Gahana memberikan argumentasi bahwa 

penambangan pasir bisa dilakukan karena sudah memenuhi persyaratan. Ketiga, pada 

awal tahun 2013, PT. Gora Gahana menyuruh pemuka agama dan organisasi Islam 

dari luar Kedung Cowek menggunakan dalil-dalil agama untuk mempengaruhi warga 

Kedung Cowek agar mau mendukung adanya penambangan pasir. Sedangkan 

tindakan ancaman yang dilakukan oleh PT. Gora Gahana adalah dengan 

menggunakan TNI-AL dan Pemuda Pancasila. Lalu bentuk taktik komitmen yang 

tidak dapat diurungkan yang dilakukan oleh PT. Gora Gahana adalah pelaporan 

terhadap empat warga Kedung Cowek dengan tuduhan tindakan pidana berupa 

pengahalangan kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin. 

 

Pola Konflik Penambangan Pasir di Selat Madura 

Pola konflik yang terbentuk dalam konflik penambangan pasir di Selat 

Madura antara FMPS Kedung Cowek dengan PT. Gora Gahana adalah pola spiral 

konflik. Pola terbentuk karena masing-masing aktor memilih strategi contending 

untuk mengatasi konflik. Strategi tersebut menyebabkan adanya tindakan saling 

serang dan saling balas dari FMPS Kedung Cowek ataupun dari PT. Gora Gahana. 

Berikut ini adalah gambaran adanya pola spiral konflik. Pertama, aktivitas 

penambangan pasir yang dilakukan oleh PT. Gora Gahana mendorong FMPS untuk 

melakukan serangan berupa gerakan penolakan. Serangan FMPS tersebut kemudian 

dibalas oleh PT. Gora Gahana menggunakan taktik ingegrasi yakni dengan 
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memberikan sogokan kepada warga berupa uang dan hadiah melalui IPNU, dan 

Kartar Kedung Cowek. 

 

Bagan 3 Sub Spiral Konflik 1 

 

Kedua, aksi long march dan pengusiran kapal yang dilakukan FMPS, 

diwaspadai oleh PT. Gora Gahana dengan menyewa jasa TNI-AL sebagai penjaga 

kapal pengeruk. Aksi pengusiran kapal tersebut kemudian dibalas oleh PT. Gora 

Gahana dengan melaporkan empat warga Kedung Cowek ke Polda Jatim dengan 

tuduhan penghalangan aktivitas penambangan pasir yang berizin. Pelaporan tersebut 

kemudian dihadapi oleh 400 warga dengan melakukan demonstrasi di depan Kantor 

Polda Jatim. 

Bagan 5 Sub Spiral Konflik 2 

 

Kesimpulan 

Kepentingan aktor penolak penambangan pasir di Selat Madura meliputi 

kepentingan akan kelestarian alam, ekonomi, dan kepentingan piskologis. Sedangkan, 

kepentingan aktor pendukung penambangan pasir di Selat Madura meliputi 

kepentingan ekonomi dan jabatan prosedural. 

Strategi konflik yang digunakan oleh FMPS Kedung Cowek dan PT. Gora 

Gahana dalam konflik penambangan pasir di Selat Madura adalah strategi 

contending. Hal ini dapat dilihat dari kepedulian masing-masing aktor yang tinggi 

atas hasil yang diterimanya sendiri, sedangkan di sisi lain, menaruh kepedulian yang 

rendah atas hasil yang diterima oleh aktor lawan.  
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Dalam melancarkan strateginya, masing-masing aktor menggunakan 

pendekatan budaya yang melekat pada masyarakat setempat. Misalnya, untuk 

pemberian hadiah, maka PT. Gora Gahana memilih sarung karena mayoritas warga 

Kedung Cowek merupakan muslim yang religius. Lalu rokok juga dpilih sebagai 

sogokan karena kebiasaan nelayan Kedung Cowek yang merokok selama malaut, dan 

memasukkannya ke dalam ongkos produksi melaut. Sedangkan FMPS Kedung 

Cowek mengemas aksi demonstrasi dan orasi dengan nuansa tradisi Islam yang dekat 

dengan masyarakat Kedung Cowek, yakni burdah dan istigasah. Dalam rangkaian 

aksinya FMPS dan PT. Gora Gahana menggunakan Kyai untuk mempersuasi 

masyarakat Kedung Cowek. Kyai dipilih sebagai alat persuasif karena sebagian 

masyarakat Kedung Cowek merupakan santri yang masih menaruh hormat kepada 

kyai. 

Pola konflik yang terbentuk dalam konflik penambangan pasir di Selat 

Madura antara FMPS Kedung Cowek dengan PT. Gora Gahana adalah pola spiral 

konflik. Pola tersebut terbentuk karena masing-masing aktor memilih strategi 

contending untuk mengatasi konflik. Strategi tersebut menyebabkan adanya tindakan 

saling serang dan saling balas antara FMPS dengan PT. Gora Gahana. Dalam pola ini, 

aktor utama FMPS yang memenangkan konflik dan mendapatkan kepentingan 

maksimalnya. Serangkaian taktik contending yang dilakukan oleh FMPS 

menyebabkan PT. Gora Gahana tidak dapat melakukan aktivitas penambangan pasir 

mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 secara leluasa.  
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