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ABSTRACT 

This paper tries to explain the Walhi Pattern in the resistance movement to defend the 

reservoir from the expansion of Citraland developers. In this study, the authors conducted a 

qualitative descriptive study to be able to describe in detail the Walhi movement patterns in 

resistance to maintaining the Sepat Reservoir. Data was collected through in-depth 

interviews with activists Walhi (Wahana Lingkungan) East Java. The data obtained were 

then analyzed using qualitative analysis and it was concluded that the Walhi East Java 

resistance movement phenomenon used covert and open resistance. Forms of resistance are 

not visible on the surface, such as expressions of disappointment with the government's 

performance which is considered to be in favor of the small community or to the Citraland 

developer, does not want to accept funds disbursed by the Citraland developer, to be cynical 

both to the distribution committee of funds which is still counted as the residents themselves, 

are cynical about people who are considered as Citraland workers, police, government 

officials, and are wary of strangers who are suspected of being related to the reservoir 

conversion project, and so on.  
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ABSTRAK 
Tulisan ini mencoba menjelaskan mengenai Pola Walhi dalam gerakan perlawanan untuk 

mempertahankan waduk dari ekspansi pengembang Citraland. Dalam penelitian ini, penulis 

melakukan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk dapat menggambarkan secara detil 

mengenai pola gerakan Walhi dalam perlawanan untuk mempertahankan Waduk Sepat. 

Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap aktifis Walhi (Wahana 

Lingkungan) Jawa Timur. Data yang didapat kemudian dianalisis menggunakan cara analisis 

kualitatif dan didapatkan kesimpulan bahwa fenomena gerakan perlawanan  Walhi Jawa 

Timur menggunakan perlawanan terselubung dan terbuka. Bentuk-bentuk perlawanannya 

tidak tampak di permukaan, seperti ungkapan-ungkapan kekecewaan terhadap kinerja 

pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat kecil atau kepada pengembang 

Citraland, tidak mau menerima dana yang dikucurkan oleh pengembang Citraland, bersikap 

sinis baik kepada panitia pembagian dana yang masih terhitung sebagai warga sendiri, 

bersikap sinis kepada orang-orang yang dianggap sebagai pekerja Citraland, kepolisian, 

aparat pemerintah, serta bersikap waspada kepada orang-orang luar yang tidak dikenal yang 

dicurigai berhubungan dengan proyek pengalihfungsian waduk, dan lain sebagainya.  
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Pendahuluan  

Pembangunan di kota Surabaya secara umum terutama di kawasan Surabaya Barat, 

dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan 

kawasan Surabaya Barat banyak diincar oleh para penanam modal atau pengembang untuk 

mengembangkan daerah tersebut. Para pengembang terutama yang berasal dari kalangan 

swasta kemudian mendatangi warga dan mengupayakan pembebasan lahan untuk 

mewujudkan proyek-proyek pembangunan mereka, dalam rangka mendulang keuntungan 

yang sebesar-besarnya. Sayangnya fenomena pengembangan daerah ini ternyata masih 

menuai banyak penentangan yang berasal dari masyarakat, terutama dari warga setempat. 

Penolakan ini mayoritas bersumber pada permasalahan hak atas tanah, sehingga beberapa 

dari proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh pengembang masih menyisakan banyak 

kasus yang sampai sekarang tidak terselesaikan.  Ruang politik yang semakin terbuka lebar 

pada era reformasi, seiring dengan diberikannya kebebasan yang luas memberikan 

kesempatan pada kelompok-kelompok masyarakat untuk berekspresi dalam berbagai bentuk 

organisasi sosial politik non pemerintah dengan mengusung berbagai asas dan tujuan masing-

masing. 

Organisasi-organisasi sosial politik termasuk WALHI tumbuh dengan subur.WALHI 

secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun 

sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum 

tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. WALHI dipandang 

mempunyai peran signifikan dalam proses demokratisasi.   

Jenis organisasi ini diyakini memiliki fungsi dan karakteristik khusus dan berbeda 

dengan organisasi politik yang berorientasi kekuasaan dan swasta yang berorientasi 

komersial.(private sector), sehingga mampu menjalankan tugas tertentu yang tidak dapat 

dilaksanakan oleh organisasi pada dua sektor tersebut.  Secara konsepsional, WALHI 

memiliki karakteristik yang bercirikan: nonpartisan, tidak mencari keuntungan ekonomi, 

bersifat sukarela, dan bersendi pada gerakan moral. Ciri-ciri ini menjadikan WALHI dapat 

bergerak secara leluasa tanpa dibatasi oleh ikatan-ikatan motif politik dan ekonomi. Ciri-ciri 

WALHI itu juga membuat WALHI dapat menyuarakan aspirasi dan melayani kepentingan 

masyarakat yang tidak begitu diperhatikan oleh sektor politik dan swasta. Kemunculan 

WALHI merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol lembaga-lembaga Negara, 

termasuk partai politik, dalam menjalankan fungsi pengawasan ditengah dominasi pemerintah 



terhadap masyarakat. Sehingga pada awal sejarah perkembangan lahirnya WALHI, terutama 

yang bergerak dibidang sosial politik, tujuan utama pembentukan WALHI adalah bagaimana 

mengontrol kekuasaan Negara, tuntutan pers yang bebas, tuntutan kebebasan berorganisasi, 

advokasi terhadap kekerasan Negara dan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat.  

Pola hubungan WALHI pada masa ini sebagai pola hubungan yang konfliktual, 

dimana dari sisi pemerintah juga berupaya mencampuri dan mempengaruhi organisasi, cara 

kerja dan orientasi WALHI. Keberadaan WALHI sebagai sebuah institusi di luar sistem 

pemerintahan yang turut serta dalam memajukan bangsa, sudah sejak  lama dirasakan oleh 

masyarakat, baik secara langsung dengan memberikan bantuan atau advokasi ke masyarakat 

maupun secara tidak langsung melalui keterlibatannya dalam berbagai kegiatan yang 

membantu pemerintah atau institusinya dalam membuat kebijakan publik. Salah satu aspek 

yang sering mendapat perhatian oleh WALHI dalam aktivitasnya adalah masalah kebijakan 

pemerintah daerah mengenai pengelolaan lingkungan hidup, serta implementasi dari 

kebijakan tersebut di lapangan. 

Tidak dapat dipungkiri lagi, kehadiran atau bahkan menjamurnya organisasi non 

pemerintah (Ornop) pada era ini adalah sebuah langkah awal dalam menciptakan tatanan 

pemerintahan yang baik (good governance) dalam pengelolaan kehidupan bernegara. Seiring 

dengan arus globalisasi sendiri, kiprah ornop pun berkembang dengan pesatnya melintasi 

batas-batas negara, terbukti dari banyaknya ornop yang beroperasi secara internasional 

maupun global seiring dengan munculnya konsep world order (kehidupan tata dunia) dan 

transnasionalisasi (kehidupan ketatanegaraan) masyarakat sipil. Peran ornop dalam 

membangun civil society yang merupakan salah satu pilar demokrasi, tidak dapat dipungkiri. 

Dengan independensinya dan juga sifatnya yang nir-kepentingan dan nir-laba tersebut ornop 

dapat mengambil alih peran pendidikan warga negara maupun masyarakat internasional 

terhadap hak-hak dasarnya agar tercipta kehidupan ketatanegaraan dan kehidupan tata dunia 

yang dinamis dan nyaman untuk ditinggali. 

Tingkat kerusakan lingkungan hidup telah menimbulkan masalah–masalah sosial 

seperti pengabaian hak–hak asasi rakyat atas sumber–sumber kehidupan dan lingkungan 

hidup yang sehat.Oleh karenannya, masalah lingkungan hidup harus didudukkan sebagai 

masalah sosial.Sehingga gerakan lingkungan hidup perlu mentransformasikan dirinya 

menjadi gerakan sosial yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat seperti buruh, petani, 

nelayan, guru, kaum professional, pemuda/pemudi, remaja, dan setiap elemen lapisan 

masyarakat. Undang – undang No.32 Tahun 2009 mendefinisikan lingkungan hidup sebagai 

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia 



dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 

kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup lain. Dengan demikian pengertian lingkungan 

hidup tercakup pula apa yang didefinisikan sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam 

adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil 

proses alamiah, baik hayati maupun non hayati, terbarukan maupun tidak terbarukan. 

Sehingga secara implisit dinyatakan bahwa tingkat kelangsungan perikehidupan dan 

kesejahteraan manusia ditentukan oleh kualitas lingkungan hidup. Dengan kata lain, 

pemanfaatan sumber daya alam yang ada harus diatur sedemikian rupa sehingga 

keseimbangan ekosistem tetap terjaga sebagai tanggung jawab terhadap generasi yang akan 

datang mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Salah satu contoh kasus seperti yang dikemukakan di atas adalah konflik yang terjadi 

di wilayah Surabaya Barat, yaitu konflik di Waduk Sepat Kelurahan Lidah Kulon Surabaya. 

Kasus ini adalah konflik antara pengembang PT. Ciputra Surya Tbk. atau yang biasa disebut 

dengan Citraland, dengan masyarakat setempat yang tinggal di daerah sekitar waduk, yaitu 

warga Dukuh Sepat RW III dan RW V Kelurahan Lidah Kulon Surabaya. Masyarakat 

setempat mengklaim bahwa waduk seluas 6,675 hektar yang ada di daerah itu adalah milik 

mereka dan tidak bisa diganggu gugat oleh pengembang Citraland. Namun menurut status 

tanah yang tercatat di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Surabaya, waduk tersebut telah sah 

menjadi milik pengembang Citraland dalam GS no. 109/S/1991 dalam registrasi no. 0335754. 

Status tanah ini diperoleh dari proses tukar guling antara Pemkot Surabaya dengan 

pengembang Citraland. Pemkot Surabaya telah meruislag lahan di Waduk Sepat Kelurahan 

Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri yang dianggap sebagai milik negara dengan lahan di 

Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal yang saat ini dipergunakan sebagai Surabaya Sport 

Center. 

Status kepemilikan waduk oleh Pemkot sebetulnya tidak lepas dari pergantian sistem 

Kepala Desa menjadi Kelurahan sejak masa kemerdekaan Indonesia. Sistem Desa yang 

berganti dengan sistem Kelurahan menjadi lebih administratif sehingga tanah-tanah yang 

tidak ada klaim pemiliknya seperti Waduk Sepat pun diakui sebagai milik negara. Status 

lahan ini menjadi landasan bagi Pemkot untuk menukarnya dengan lahan milik pengembang, 

sehingga secara de jure status Waduk Sepat saat ini memang telah menjadi milik PT. 

Citraland. Status lahan ini masih dipertanyakan oleh warga Perdukuhan Sepat sebab dari dulu 

Waduk Sepat tidak pernah beralih fungsi menjadi tanah eks ganjaran atau tanah pekarangan 

sebagaimana yang tertulis dalam bukti-bukti kepemilikan Pemkot. Selain itu juga terdapat 

kejanggalan dalam bukti-bukti tersebut, misalnya dalam sertifikat Hak Guna Bangunan 



(HGB) yang dimiliki Citraland waduk tertulis sebagai tanah pekarangan dan dalam SK 

Walikota Nomor 188.45/366/436.1.2/2008 waduk tertulis sebagai bekas waduk. Masyarakat 

setempat khususnya warga Perdukuhan Sepat RW III dan RW V lebih melihat penguasaan 

waduk secara de facto, sebab berdasarkan sejarah waduk telah ada sejak berpuluh-puluh 

tahun lamanya dan dibuat sendiri dengan swadaya warga. Waduk disebut-sebut bukanlah 

peninggalan pemerintah jajahan Hindia Belanda, dan hasil pengelolaan waduk juga tidak 

pernah dipergunakan untuk menggaji perangkat desa selayaknya fungsi tanah ganjaran pada 

umumnya.  

Latar Belakang Konflik 

Kasus ini merupakan konflik hak atas tanah yang memperebutkan Waduk Sepat 

antara pengembang Citraland dengan warga Perdukuhan Sepat terutama RW III dan RW V 

Kelurahan Lidah Kulon Surabaya. Waduk seluas 6,675 ha/m3 yang terletak di sebelah utara 

pemukiman penduduk ini sesungguhnya telah resmi menjadi milik pengembang sesuai 

dengan GS no. 109/S/1991 yang tercatat dalam registrasi no. 0335754 di Badan Pertanahan 

Surabaya (BPN). Status lahan ini berasal dari proses tukar guling yang terkait dengan 

kepentingan Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot) atas proyek pembangunan Surabaya Sport 

Centre (SSC) atau yang disebut juga dengan Gelora Bung Tomo (GBT). Pemkot  

membutuhkan lahan yang berada di kawasan Benowo, Kecamatan Pakal, yang berdiri atas 

kepemilikan  pengembang  Citraland  untuk  kepentingan  pembangunan  stadion tersebut. 

Pemkot mengganti lahan milik pengembang Citraland dengan cara meruislag-nya dengan 

lahan milik Pemkot yang berada di empat lokasi lain, salah satunya yaitu lahan di Kelurahan 

Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, berupa Waduk Sepat yang kini dipermasalahkan oleh 

warga setempat. 

Status kepemilikan waduk oleh Pemkot sebetulnya tidak lepas dari pergantian sistem 

Kepala Desa menjadi Kelurahan sejak masa kemerdekaan Indonesia. Sistem Desa yang 

berganti dengan sistem Kelurahan menjadi lebih administratif sehingga tanah-tanah yang 

tidak ada klaim pemiliknya seperti Waduk Sepat pun diakui sebagai milik Negara. 

Status lahan ini kemudian menjadi landasan bagi Pemkot untuk menukarnya dengan 

lahan milik pengembang, sehingga secara de jure status Waduk Sepat saat ini memang telah 

menjadi milik PT. Citraland. Status lahan ini masih dipertanyakan oleh warga, sebab dari 

dulu Waduk Sepat tidak pernah beralih fungsi menjadi tanah eks ganjaran atau tanah 

pekarangan sebagaimana yang tertulis dalam bukti-bukti kepemilikan Pemkot. 



Kasus waduk ini sebetulnya sudah ada sejak tahun 2004, ketika muncul peraturan 

perundang-undangan baru yang memutuskan bahwa seluruh aset milik kampung akan 

berubah status kepemilikan menjadi milik Pemkot. Sejak itu warga mulai mengantisipasinya 

dengan membuat panitia khusus untuk mengamankan aset-aset kampung, termasuk Waduk 

Sepat. Saat itu sudah ada kekhawatiran bahwa waduk disebut merupakan salah satu aset yang 

akan jatuh ke tangan pemerintah, namun isu tersebut tidak berkelanjutan. Pada tahun 2009 

warga baru mengetahui untuk pertama kalinya kalau waduk telah beralih menjadi milik 

pengembang Citraland melalui pihak Kelurahan Lidah Kulon. Di sini warga merasa kecewa 

sebab proses tukar guling dilaksanakan tanpa melibatkan warga setempat baik dari perangkat 

RT/RW dan tidak ada sosialisasi apa pun dari pihak Kelurahan, Kecamatan, Pemkot, maupun 

pengembang yang membahas tentang ruislag waduk. Warga menyesalkan tidak ada inisiatif 

dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut untuk mengajak warga berembug mengenai 

status lahan dan warga sudah harus menerima kenyataan bahwa waduk sudah berganti 

kepemilikan menjadi milik pengembang Citraland.  

Konflik waduk terus memanas setelah pengembang melakukan pemagaran kembali 

pada pertengahan Juni 2011. Warga mulai mengadakan perlawanan secara frontal terhadap 

pekerja Citraland secara terus-menerus. Sesungguhnya perwakilan dari pengembang 

Citraland telah menuturkan bahwa waduk tidak akan digusur seluruhnya, dari 6,675 ha/m³, 

6000 m³ tetap menjadi telaga dan sisanya baru akan diurug sebagai perluasan perumahan 

Citraland. 

Landasan dan Alasan Wahana Lingkungan (WALHI) Berpartisipasi dalam Aksi 

penolakan penggusuran Waduk Sepat. 

Masalah Lingkungan 

Keadaan topografi waduk terlihat lebih tinggi kurang lebih 3 m³ dari perkampungan 

Perdukuhan Sepat, yang kini ditempati oleh penduduk RW 3 dan RW 5 Lidah Kulon 

Surabaya. Apabila penggusuran waduk jadi dilaksanakan, kekhawatiran akan banjir yang 

terjadi saat musim penghujan tiba bisa menjadi kenyataan. Banjir besar tidak dapat 

terhindarkan, bukan hanya pada warga Perdukuhan Sepat saja namun juga bisa merembet ke 

pemukiman warga lainnya yang letaknya lebih rendah dari waduk. Meskipun pengembang 

telah menjelaskan bahwa waduk tidak akan diurug seluruhnya, sebagian besar akan tetap 

dipertahankan sebagai telaga dan sebagian kecil lagi baru akan dikurangi menjadi perumahan. 

Warga tetap khawatir akan banjir, sebab ketika waduk belum diurug saja banjir kerap kali 



datang terutama saat musim penghujan. Banjir terkadang bahkan bisa mencapai lutut orang 

dewasa waktu hujan lebat, apalagi setelah waduk benar-benar akan diurug nanti. 

Warga juga merasa terganggu dengan saluran air yang terpasang dari perumahan 

Citraland menuju waduk. Berdasarkan kesepakatan sewa-menyewa antara pengembang dan 

warga yang berakhir di tahun 2008, waduk digunakan pengembang sebagai tempat 

penampungan air dan saluran pembuangan dari perumahan Citraland. Fungsi saluran air itu 

masih terus berjalan sampai sekarang meski pengembang tidak lagi membayar kepada warga 

desa. Warga menilai tindakan pengembang membuang limbah tinja dari perumahan itu 

mengakibatkan waduk menjadi tercemar dan berbau menyengat, terutama saat musim 

kemarau. Pada musim penghujan warga tertolong karena waduk tidak begitu berbau 

bercampur dengan air hujan yang turun. 

Salah satu alasan mengapa warga tidak setuju pengembang memiliki Waduk Sepat 

adalah karena nantinya dikhawatirkan pengembang akan terus membuang limbah dari saluran 

perumahan Citraland menuju waduk. Warga menginginkan pengembang menghentikan 

pembuangan limbah agar tidak terus mencemari waduk. Sebetulnya persoalan ini juga 

merupakan bentuk kekecewaan dari warga terhadap pengembang, sebab selama perjanjian 

sewa-menyewa berjalan dulu pengembang tidak pernah merawat waduk sebagaimana 

mestinya. Selama ini wargalah yang memperhatikan serta membersihkan waduk melalui 

kerja bakti yang rutin diadakan pada hari libur. Dari keterangan warga sekitar, kerja bakti 

perlu dilakukan karena dapat mengurangi bau menyengat yang disebabkan oleh pembuangan 

limbah sehingga waduk kini pun menjadi lebih bersih dari sebelumnya. 

Suara-suara yang berisi kekhawatiran akan masalah lingkungan ini kemudian 

menyatukan masyarakat ke dalam sebuah wadah demi satu tujuan yang sama, yaitu untuk 

menentang kekuatan atau lembaga yang dianggap bertanggung jawab terhadap kerusakan 

lingkungan di masa mendatang (Singh, 2010: 371-373). Solusi mengenai antisipasi akan 

kerusakan lingkungan yang diberikan oleh pengembang tampaknya tidak banyak 

mempengaruhi pemikiran (mindset) dari masyarakat setempat. Warga tetap berpedoman pada 

pemikiran bahwa ekspansi pengembang akan membawa dampak buruk bagi lingkungan 

waduk, sehingga sampai kapan pun mereka tidak akan setuju jika waduk jatuh ke tangan 

pengembang, seperti PT. Citraland. 

Masalah Ideologi dan Nilai Sejarah 

Selain dari segi lingkungan, penyebab konflik yang tidak kalah penting adalah arti 

waduk bagi warga yang berkaitan dengan ideologi dan nilai sejarah yang terdapat di 

dalamnya. Waduk telah dianggap sebagai bagian dari sejarah kampung yang tidak boleh 



dilupakan dan merupakan warisan berharga yang akan diturunkan pada anak cucu mereka 

nantinya. Waduk juga diartikan oleh warga sebagai bagian dari keutuhan kampung mereka, 

jika tidak ada Waduk Sepat maka kampung telah kehilangan salah satu komponen penting 

dalam kehidupan mereka. Waduk selama bertahun-tahun telah menjadi sarana yang 

menjembatani hubungan interaksi antar warga, misalnya seperti sebagai wadah berkumpul, 

sarana hiburan, tempat bermain anak-anak, memancing, lahan untuk berkebun, dan lain 

sebagainya. Warga merasa lahir dan tumbuh bersama Waduk Sepat, rasa memiliki terhadap 

waduk telah merasuk ke dalam setiap invididu yang bertempat tinggal di Perdukuhan Sepat 

sehingga tidak heran jika warga tidak rela kalau waduk jatuh ke tangan pengembang. 

Selain itu, waduk sendiri adalah termasuk salah satu tempat yang dikemaratkan di 

desa ini. Tempat-tempat yang dikeramatkan ini berkaitan dengan sejarah desa dan sejarah 

waduk, dimana dahulu Desa Lidah Kulon dikenal sebagai kawasan yang sulit air bersih. 

Warga membangun tempat-tempat itu untuk menanggulangi kekeringan dan mencukupi 

kebutuhan warga akan air bersih. Meskipun tempat-tempat keramat itu tidak lagi digunakan, 

namun keberadaannya masih sangat dihormati oleh warga. Bahkan tidak jarang warga masih 

menaruh sesaji di tempat-tempat keramat tersebut ketika akan mengadakan hajatan atau 

mengunjunginya untuk berziarah dan berdoa. Berbagai mitos yang terangkai meliputi tempat-

tempat itu menjadikannya sebagai sesuatu yang sakral, sehingga warga merasa keberatan jika 

pengembang akan datang mengusiknya. Salah satu mitos di wilayah ini adalah mitos tentang 

Mbah Cokro dan Mbah Dewi yang dipercaya merupakan orang pertama yang membangun 

desa Sepat atau sesepuh desa mereka. Menurut cerita warga, pada jaman penjajahan dahulu 

sosok Mbah Cokro dan Mbah Dewi sangat dihormati dan memiliki kekuatan sakti. Warga 

percaya jika dulu penjajah Belanda tidak bisa masuk ke desa sebab pandangannya ditutup 

oleh kesaktian Mbah Cokro dan Mbah Dewi. 

Masalah Kesejahteraan Sosial 

Kesejahteraan sosial juga menjadi salah satu landasan dasar penolakan penggusaran 

waduk Sepat oleh pengembang, sebab apabila waduk jatuh ke tangan pengembang maka 

individu-invidu yang menggantungkan hidupnya pada tanah di sekitar  waduk akan 

kehilangan mata pencaharian mereka. Menurut keterangan warga, pihak yang akan 

merasakan dampak dari masalah ini secara langsung adalah petani- petani yang menggarap 

lahannya di sekitar waduk. Disebutkan bahwa keberadaan para petani itu telah ada sejak 

dahulu dan telah memanfaatkan lahan di pinggiran waduk menjadi tanah garapan mereka 

guna ditanami padi, lombok, terong, ketela pohon, dan lain sebagainya selama bertahun-



tahun lamanya. Ketika pemagaran pertama kali yang dilakukan oleh pengembang, petani 

sudah merasa kesulitan sebab mereka tidak bisa masuk ke dalam waduk. Petani bahkan harus 

melewati saluran air untuk bisa sampai ke lahan garapan mereka, jika waduk dikelola 

pengembang maka petani akan benar-benar kehilangan mata pencaharian mereka. 

Keberadaan para petani ini sudah ada jauh sebelum kasus berlangsung, sejak dahulu petani 

telah memanfaatkan lahan di sana dan tidak ada istilah sewa- menyewa di antara petani 

dengan warga sekitar, siapa saja yang mau merawat dan mengolah lahan diperbolehkan sebab 

waduk dianggap sebagai milik bersama.  

Selain itu, alih fungsi waduk kepada pengembang ini juga akan berpengaruh pada 

petani-petani lain di luar Waduk Sepat, namun masih dalam lingkungan Kelurahan Lidah 

Kulon. Perlu diketahui bahwa waduk selama ini tidak hanya mengairi sawah yang bertempat 

di sisi-sisi waduk saja, tapi juga mengairi sawah- sawah milik petani yang letaknya cukup 

berjauhan dengan menggunakan saluran air yang terhubung ke tempatnya. Meski jumlah 

petani di wilayah tersebut memang tidak terlampau besar, bahkan sebagian besar warga yang 

berprofesi sebagai petani di sana bukanlah warga Perdukuhan Sepat, warga tetap merasa 

khawatir jika penggusuran waduk jadi dilaksanakan. Ketika banjir datang, kondisi itu tak 

pelak juga bisa mengganggu kestabilan kegiatan perekonomian warga lainnya yang tidak 

bekerja sebagai petani. Misalnya bagi mereka yang memiliki profesi lain, seperti para 

pedagang, karyawan, atau yang lainnya. Banjir dapat mengakibatkan kemacetan, lumpuhnya 

transportasi, dan lain sebagainya. Keadaan daerah Lidah Kulon pun dikhawatirkan tidak akan 

lagi senyaman biasanya. Dampak lingkungan akibat ekspansi pengembang terhadap waduk 

ditakutkan  akan membawa efek domino yang berujung pada masalah-masalah sosial yang 

lain. 

Dengan demikian dapat ditarik garis besar bahwa secara umum landasan dasar adanya 

pergeakan dan aksi penolakan terhadap penggusuran Waduk sepat oleh pengembang 

Citraland adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar dan nilai-nilai sejarah 

yang ada didalamnya. Nilai yang dimaksudkan di sini merupakan sesuatu yang menjadi 

dasar, pedoman, tempat setiap manusia menggantungkan pikiran, perasaan dan tindakan 

seseorang (Liliweri, 2005: 261). Konflik ini terjadi karena kedua belah pihak memberikan 

nilai yang berbeda atas apa yang menjadi sumber konflik dan perbedaan nilai ini telah 

dijelaskan di awal mengenai yang menyangkut tentang status lahan waduk. Pengembang 

yang berorientasi kepada nilai-nilai ekonomis memandang waduk dari segi legalitas yang 

telah mereka miliki, sedangkan warga yang berpedoman kepada nilai-nilai sejarah serta 

budaya juga merasa memiliki hak atas waduk tersebut. 



Mobilisasi WALHI 

Forum Warga 

Perlawanan warga sebenarnya sudah ada sejak tahun 2004,saat kepemimpinan 

walikota Bambang DH jauh sebelum warga menerima SK Walikota Surabaya pada tahun 

2008 yang menunjukkan bahwa Waduk Sepat telah menjadi milik pengembang Citraland. 

Dalam setiap forum warga yang dihadiri pihak Kelurahan serta Kecamatan telah berulangkali 

dibahas mengenai aset-aset kampung yang memiliki kemungkinan akan jatuh ke tangan 

Pemkot Surabaya maupun pengembang, warga sudah menunjukkan sikap bahwa mereka 

tidak mau melepas waduk kepada siapa pun. Pemagaran waduk pertama kali dilakukan 

sekitar tahun 2010, namun saat itu warga masih belum berani mengambil sikap karena takut 

sehingga membiarkan pengembang memagari waduk dan masalah itu pun tenggelam dengan 

sendirinya sampai bulan April 2011. 

Pembagian dana 3 miliar terus ditentang oleh warga sehingga upaya pencegahan pun 

berlanjut dengan mengadakan pertemuan di Kelurahan yang difasilitasi Polsek Lakarsantri 

dan Binmaspol Lidah Kulon pada 10 April 2011. Dari pertemuan itu warga yang diwakili 

oleh pengurus RT, RW dan LKMK berhadapan dengan panitia sekaligus dengan Ahmad 

Supriyadi selaku Lurah Lidah Kulon serta Minun Latif selaku Camat Lakasantri 

(http://beritasurabaya.net/index_sub.php?category=2&id=1808 diakses pada 8 Februari 

2012). Sayangnya, hasil dari pertemuan yang menentukan bahwa pembagian dana ditunda 

selama satu minggu itu dilanggar panitia dan tidak terpakai karena panitia tetap membagikan 

dana itu kepada warga keesokan harinya pada 11 April 2011. Pembagian itu menuai reaksi 

dari warga yang kesulitan untuk menghalangi warga lainnya mengambil dana itu, sebab 

informasi yang sampai kepada warga dana itu merupakan dana CSR dan tidak ada 

hubungannya dengan pelepasan waduk. Warga pun terprovokasi untuk mengambil dana 

tersebut meskipun tidak seluruhnya, karena ada sebagian warga yang percaya bahwa dana itu 

pasti ada tendesinya dengan waduk. Sedangkan warga lainnya terpancing untuk mengambil 

sebab panitia 16 seringkali menanyai warga yang tidak mengambil dan memberi contoh kalau 

para tetangga mereka banyak yang sudah mengambil dana itu. 

Heaering DPRD Surabaya 

Protes mengenai pembagian dana 3 miliar itu tidak mendapat tanggapan yang berarti 

dari Kelurahan, Kecamatan, serta kepolisian, sehingga warga pun mengadu ke DPRD 

Surabaya. Aksi ini menarik perhatian dari Komisi B yang berjanji akan mengadakan hearing 

bersama untuk menyelesaikan kisruh pembagian dana 3 miliar itu di kampung Perdukuhan 



Sepat. Pada tanggal 19 April 2011, untuk pertama kalinya Komisi B DPRD Surabaya 

menggelar hearing antara warga yang diwakili oleh pengurus RT, RW dan LKMK, dengan 

perwakilan dari Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, beserta PT. Citraland dan 

Polsek Lakarsantri. Hearing tersebut diadakan untuk menjelaskan duduk persoalan yang 

sebenarnya antara pihak-pihak yang bersangkutan. Namun sayangnya dalam hearing itu 

perwakilan dari pengembang tidak bisa hadir dikarenakan ada pertemuan, sebagaimana yang 

tertera dalam surat yang dilayangkan pengembang kepada Komisi B. Sedangkan Camat 

Lakarsantri yang menjabat pada saat itu, yakni Minun Latif dan Lurah Lidah Kulon Ahmad 

Supriyadi juga tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Hal ini sempat menuai kekecewaan dari 

pihak Komisi B yang berusaha menengarai permasalahan ini. Sebab pada mulanya ketika 

Camat dan Lurah dihubungi via telpon mereka sudah menyanggupi kehadirannya, namun 

pada hari-H mereka tidak datang. Pada pertemuan itu yang hadir hanya perwakilan dari 

warga, yaitu pengurus RT, RW, LKMK, tokoh masyarakat, serta Polsek Lakarsantri. 

Unjuk Rasa 

Dalam memperjuangkan waduk warga beberapa kali mengadakan unjuk rasa ke 

berbagai tempat, Warga menuntut pengembalian fungsi waduk dan penjelasan mengenai dana 

kompensasi 3 miliar yang telah dibagikan oleh pengembang Citraland. Unjuk rasa itu 

direncanakan sehari atau dua hari setelah pembagian dana dengan melakukan koordinasi 

antar warga. Pada malam harinya, warga telah menyiapkan segalanya bahkan juga ada 

Binmaspol yang turut hadir pada perencanaan itu. Warga menginginkan agar Lurah mencabut 

surat penunjukan panitia yang membagikan dana tersebut dan melaporkan mengenai masalah 

ruislag waduk itu kepada Walikota Surabaya. Dalam aksi demonstrasi yang diadakan untuk 

pertama kalinya itu rupanya tidak berjalan mulus seperti yang diperkirakan oleh warga. 

Kesimpulan 

Dari hasil temuan dan analisis dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa mobililasi dari WALHI sangat beragam, mulai dari aksi-aksi perundingan 

seperti mengadakan pertemuan dengan panitia pembagian dana 3 miliar, Kelurahan, 

Kecamatan untuk mencegah pembagian dana 3 miliar, menghadiri hearing yang diadakan 

oleh Komisi A dan Komisi B DPRD Surabaya, hingga aksi-aksi frontal seperti menggelar 

aksi demonstrasi/unjuk rasa di berbagai tempat seperti di Kelurahan, Grahadi dan Balai Kota 

Surabaya. 

Sementara penyebab dari konflik ini sendiri dibagi menjadi tiga lingkup besar, yakni 

masalah lingkungan, ideologi dan nilai sejarah, serta kesejahteraan sosial. Ekspansi 

pengembang terhadap waduk membuat warga khawatir akan banjir yang akan melanda 



pemukiman mereka terutama di musim penghujan. Sejarah yang menunjukkan bahwa waduk 

dibangun atas swadaya warga murni membuat warga memiliki hak atas waduk, selain itu di 

sekitar waduk juga masih terdapat banyak tempat keramat yang terus dijaga keberadaannya 

hingga saat ini. Kemudian dampak dari banjir juga memunculkan kekhawatiran akan 

mengganggu kestabilan kegiatan perekonomian warga selain petani dan membawa efek 

domino yang berujung pada masalah-masalah sosial yang lain. 
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