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Muhammadiyah Surakarta, 2014 xxi + 176 halaman 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan perlindungan dan pemanfaatan 

kawasan karst untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 

Eromoko kabupaten wonogiri dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Lingkungan Hidup, meliputi peraturan, pelaksanaan, kendala dan 

solusinya.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dengan strategi studi 

kasus. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber data dan 

teknik pengumpulan data. Analisis datanya menggunakan teknik analisis 

interaktif. 

Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan dan perlindungan kawasan karst 

di Kecamatan Eromoko. Pemanfaatan kawasan karst terdapat tiga aspek yaitu 

aspek ekonomi, aspek pendidikan dan aspek kemanusiaan. Pemanfaatan kawasan 

karst tersebut bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

Kecamatan Eromoko, dengan indikator kesejahteraan antara  lain pendidikan, 

kesehatan, bangunan perumahan, dan ketenaga kerjaan. Bentuk perlindungan 

kawasan karst dengan memanfatakannya sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu 

menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup 

dengan indikator pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan berdasar RPPLH 

(rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup), pemanfaatan 

sumberdaya alam berdasar daya dukung, daya tampung lingkungan hidup. 

Kawasan karst di Kecamatan Eromoko selain dapat dimanfaatkan memerlukan 

perlindungan melalui aturan hukum, sehingga perlu dapat digunakan sebagai 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

Kata  kunci:  perlindungan, pemanfaatan, kawasan karst di Kecamatan 

Eromoko, analisis interaktif. 

Surakarta, 28 februari 2014  
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PENDAHULUAN 

Indonesia memiliki kawasan karst yang sangat luas mencapai lebih dari 15,4 

juta hektar, tersebar di beberapa di wilayah Pulau Sumatera, Papua dan pulau-

pulau kecil lainnya. Kawasan karst yang fenomenal diantaranya  Gunung Sewu, 

Gombong, Maros, Sangkulirang dan Papua. Kawasan karst atau kawasan batu 

gamping yang sudah dan sedang mengalami karsifikasi karena kegiatan pelarutan 

oleh air, dikenal memiliki tiga unsur utama yang bersifat strategis. Kawasan karst 

mempunyai kandungan nilai ilmiah, ekonomi dan nilai kemanusiaan yang tinggi. 

Sebagai sumberdaya alam kawasan berbatu gamping berbentang alam karst 

memiliki sifat tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources)” (Samodra, 

2001).  

Indonesia adalah negara dengan bentang alam karst yang sangat luas, namun 

demikian hingga kini belum dapat ditemukan data tentang lokasi dan luas 

kawasan karst  di Indonesia yang pasti. Hal tersebut semakin ditambah parah 

dengan adanya pengeksplorasian sumber daya karst yang berlebihan sehingga 

merusak kawasan yang bersifat tidak dapat diperbaharui ini. Hal ini berarti 

kawasan karst saat ini sangat memerlukan perhatian, karena pemanfaatan yang 

ada sekarang tidak dimulai dengan studi kelayakan yang pas untuk karakteristik 

kawasan karst yang unik. 

Daya rusak penambangan batu gamping secara kasat mata bisa dilihat dari 

rusaknya bentang alam karst. Bukit-bukit batu gamping yang menyusun kawasan 

karst terpotong-potong di banyak tempat. Pengupasan lahan dan pemotongan 

bukit inilah yang merusak sistem suplai air di daerah karst. Bukit karst, yang 

seharusnya menyimpan dan mensuplai air ke sungai bawah tanah melalui saluran-

saluran mikronya, menjadi kehilangan fungsinya karena terpotong oleh aktivitas 

tambang. Akibatnya, pada musim kemarau debit sungai bawah tanah di Bribin 

dan Seropan berkurang drastis. Di musim hujan fluktuasi air sungai bawah 

menjadi tidak terkendali. 

Melihat permasalahan yang ada di berbagai wilayah karst tersebut maka 

diperlukan pemahaman terhadap bahaya kerusakan kawasan karst sebagai 
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penanggulangan kerusakan yang lebih parah lagi. Diperlukan adanya sosialisasi 

melalui pendidikan, salah satunya melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

Karena itu Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pengelolaan kawasan 

lingkungan di kawasan karst dapat menjadi pelajaran bersama dalam 

mengembangkan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat untuk menjadi 

lebih baik. Kebudayaan masyarakat dan kearifan lingkungan, serta pendidikan 

bagi masyarakat menjadi pilar utama dalam pengelolaan lingkungan kawasan kars 

berkelanjutan yang harus didorong bersama oleh masyarakat dan pemerintah 

dalam menata lingkungan dan sumberdaya air sehingga menjadi lebih baik. 

Masalah pemanfaatan sumberdaya alam terjadi diberbagai daerah, termasuk 

pemanfaatan kawasan karst, karena itu penulis tertarik melakukan penelitian 

untuk menggambarkan pemanfaatan sekaligus mengantisipasi masalah-masalah 

yang ada, dengan judul “Pemanfaatan Kawasan Karst untuk Peningkatan 

Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Eromoko Kabupaten 

Wonogiri Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Lingkungan Hidup”. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Tempat penelitian ini di Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri. Tahap-

tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan penulisan laporan 

penelitian secara keseluruhan dilakukan selam kurang lebih 4 bulan, mulai bulan 

Juni 2013 sampai dengan bulan September 2013. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan 

analisis interaktif baik dalam pengumpulan data, reduksi data, sajian data, sampai 

penarikan kesimpulan. Analisis penelitian ini berdasarkan pada kata-kata tertulis 

berupa dokumen, dalam bentuk lisan berupa wawancara serta perilaku yang 

diamati pada pemanfaatan kawasan karst untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat.  

Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal terpancang yaitu studi kasus 

yang memusatkan penelitian pada suatu kasus secara mendetail dan subjek yang 

diteliti terdiri dari suatu unit dan dibatasi pada aspek-aspek yang sudah dipilih 
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yang terarah pada tujuan penilaian (Surakhmad, 1985:143). Strategi ialah cara 

untuk mengumpulkan data yang menjadi subjek, objek, serta masalah yang akan 

diteliti. Berdasarkan pengertian tersebut, subjek dalam penelitian  ini adalah 

kepala pemerintahan Kecamatan Eromoko, kepala pemerintah di beberapa desa di 

Kecamatan Eromoko yaitu Kepala Desa Eromoko, Kepala Desa Panekan, Kepala 

Desa Pasekan, Kepala Desa Pucung, Kepala Desa Sindukarto, Dan Kepala Desa 

Basuhan atau perwakilannya, serta masyarakat pelaku usaha pemanfaatan 

kawasan karst di Kecamatan Eromoko yaitu penambang bahan galian, pengelola 

bahan galian dan pengelola gua, serta mahasiswa/pelajar pemanfaat kawasan karst 

untuk proses pendidikan. Sedangkan fokus penelitian pada perlindungan dan 

pemanfaatan kawasan karst untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat berikut 

kendala dan solusinya di Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri. 

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 

observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi suatu kegiatan mencari data 

yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis 

(Suharsaputra, 2012:209), atau “observasi adalah menatap kejadian, gerak atau 

proses” (Arikunto, 2010:230). Dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan 

“setiap bahan tertulis atau film, lain dari record  yang tidak dipersiapkan karena 

adanya permintaan dari seorang penyidik” (Moleong, 2012:216-217). Sedangkan 

wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu” (Moleong, 2005:186) 

Peneliti dalam penelitian ini melaksanakan teknik wawancara dengan 

mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi kepada kepala  kantor 

Kecamatan Eromoko atau perwakilannya untuk mengetahui kawasan karst 

Kecamatan Eromoko dan potensi pemanfaatannya, kepala desa/kelurahan 

Eromoko, Pasekan, Panekan, Sindukarto, Pucung, Basuhan atau perwakilannya 

untuk mengetahui wilayah pemanfaatan kawasan karst Eromoko dan adanya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, masyarakat pelaku pemanfaat kawasan 

karst Eromoko seperti penggali batu gamping, penggali pospat, penggali batu 

kalsit, dan pengguna air kawasan karst eromoko untuk mengetahui proses 

pemanfaatan, serta mahasiswa yang melakukan pemanfaatan kawasan karst di 

Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri. 
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Analisis  data adalah “proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan 

cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain” (Sugiyono, 2012:243). Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis interaktif, yang digunakan untuk mengetahui 

pelaksanaan perlindungan pemanfaatan kawasan karst untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan 

langkah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data terkait dengan pemanfaatan kawasan karst untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Eromoko Kabupaten 

Wonogiri. 

2. Penyajian data dalam penelitian ini menyangkut mengenai pemanfaatan 

kawasan karst di Kecamatan Eromoko, penyimpangan pemanfaatan kawasan 

karst terhadap Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan lingkungan hidup solusi untuk mengatasi penyimpangan hukum 

dan pemanfaatan kawasan karst.  

3. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih data, menyeleksi 

data mengenai pemanfaatan kawasan karst untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri. 

4. Menarik kesimpulan mengenai pemanfaatan kawasan karst untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri. 

HASIL PENELITIAN 

Karst adalah suatu bentang alam yang secara khusus berkembang pada 

batuan karbonat akibat proses karstifikasi selama ruang dan waktu yang tersedia, 

batuan karbonat tersebut mengalami proses pelarutan oleh CO2 atmosferik di atas 

permukaan tanah dan air hujan, maupun oleh CO2 biogenik, dibawah permukaan 

tanah yang bereaksi dengan air tanah, CO2 biogenik berasal dari sisa tanaman 

atau humus dan kadarnya tinggi. Sedangkan kawasan karst adalah bentang alam 

yang mempunyai karakteristik relief dan drainase yang khas pada permukaan dan 
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bawah permukaan batu gamping, pembentukannya melalui proses pelarutan dari 

batuan-batuan karbonat yang mengandung nilai ilmiah, ekonomi dan 

kemanusiaan. 

Pemanfaatan potensi kawasan karst di Kecamatan Eromoko untuk 

peningkatan kesejahteraan dengan berdasar indikator kesejahteraan masyarakat 

Kabupaten Wonogiri adalah pendidikan, kesehatan, perumahan/bangunan, 

ketenagakerjaan dan pendapatan. 

Kawasan karst di Kecamatan Eromoko dapat dimanfaatakan secara 

ekonomi, keilmuan atau alamiah, serta bidang kemanusiaan. Potensi sumberdaya 

alam mendukung pengembangan perekonomian masyarakat melaui berbagai 

sektor pembangunan seperti industri kecil, pariwisata, pertanian, peternakan dan 

perikanan yang belum dikelola secara maksimal. 

Pada bidang ekonomi kawasan karst dapat diambil berupa hasil pertanian, 

peternakan, pariwisata dan pertambangan. Fospat, kalsit dan batu gamping adalah 

yang paling banyak digali oleh masyarakat. Pemanfaatan potensi air dibawah 

tanah atau sungai bawah tanah untuk kegiatan produksi pertanian, konsumsi air 

bersih dengan pengeksploitasian secara tepat dapat mempertahankan kelestarian 

kualitas dan kuantitas airnya. Selain itu dengan mengoptimalkan pemanfaatan 

dibidang budidaya pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pariwisata baik 

minat khusus maupun minat umum akan mengurangi dampak yang lebih parah 

dari aktivitas penambangan.  

Mencegah kerusakan akibat pemanfaatan kawasan karst Kecamatan 

Eromoko perlu dilakukan. Konservasi dari kawasan ini adalah kenampakan atas 

permukaan yang berupa bukit-bukit karst, goa-goa horizontal, dan kenampakan 

bawah permukaan seperti goa-goa vertikal dan sungai-sungai di bawah tanah. 

Penyimpangan pemanfaatan kawasan karst di Kecamatan Eromoko di 

sebabkan karena faktor: 

a. Kemiskinan, dikarenakan lahan yang kritis di Kecamatan Eromoko 

menyebabkan masyarakat tidak mampu memanfaatkan kawasan karst secara 

optimal sehingga menyebabkan tingkat kesejahteraan penduduk cenderung 

rendah. 
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b. Tingkat pendidikan rendah, menyebabkan ketidaktahuan mengenai 

keanekaragaman sumberdaya alam kawasan karst, tidak mengetahui bahaya 

kerusakan kawasan akibat pemanfaatan yang tidak tepat, serta tidak 

mengetahui aturan-aturan pengeolaan kawasan karst. 

c. Mobilitas penduduk tinggi. Penduduk di kawasan karst Kecamatan Eromoko  

banyak yang melakukan urbanisasi, penduduk usia kerja yang pada umumnya 

telah menematkan pendidikan lebih memilih untuk meninggalkan desanya 

yang dianggap kurang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan. 

d. Tindakan-tindakan pengesploitasian kawasan masih tinggi karena selain tidak 

adanya pengetahuan mengenai aturan pemanfaatan kawasan karst, masyarakat 

menganggap bahwa tanah maupun wilayah pengeksploitasian adalah milik 

pribadi sehingga eksploitasi kawasan terus saja dilaksanakan. 

Solusi untuk mengatasi pelanggaran hukum dalam pemanfaatan kawasan 

karst di Kecamatan Eromoko adalah dengan melakukan sosialisasi aturan-aturan 

pemanfaatan kawasan karst, bahaya kerusakan kawasan akibat pemanfaatan yang 

berlebihan, serta sosialisasi mengenai potensi kawasan yang dapat dimanfaatkan 

tanpa mengurangi kelestarian kawasan karst tersebut. Namun untuk sosialisasi 

masih sangat jarang dilakukan baik oleh pemerintah atau badan-badan yang 

berwenang, sehingga ketidak-pahaman masyarakat mengenai kawasan karst masih 

sangat tinggi. 

KESIMPULAN 

Setelah melakukan kajian teori dan analisis dalam penelitian ini, terdapat 

simpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Kawasan karst di Kecamatan Eromoko dapat dimanfaatakan secara ekonomi, 

keilmuan atau alamiah, serta bidang kemanusiaan. Potensi sumberdaya alam 

mendukung pengembangan perekonomian masyarakat melaui berbagai sektor 

pembangunan seperti industri kecil, pariwisata, pertanian, peternakan dan 

perikanan yang belum dikelola secara maksimal. Pada bidang ekonomi 

kawasan karst dapat diambil berupa hasil pertanian, peternakan, pariwisata dan 

pertambangan. Fospat, kalsit dan batu gamping adalah yang paling banyak 

digali oleh masyarakat.  
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2. Mencegah kerusakan akibat pemanfaatan dan perlindungan kawasan karst 

Kecamatan Eromoko perlu dilakukan. Konservasi dari kawasan ini adalah 

kenampakan atas permukaan yang berupa bukit-bukit karst, goa-goa horizontal, 

dan kenampakan bawah permukaan seperti goa-goa vertikal dan sungai-sungai 

di bawah tanah. 

3. Penyimpangan pemanfaatan kawasan karst di Kecamatan Eromoko di 

sebabkan karena faktor kemiskinan, lahan yang kritis di Kecamatan Eromoko 

menyebabkan masyarakat tidak mampu memanfaatkan kawasan karst secara 

optimal sehingga menyebabkan tingkat kesejahteraan penduduk cenderung 

rendah. Tingkat pendidikan rendah, mobilitas penduduk tinggi. 

4. Tindakan-tindakan pengesploitasian kawasan masih tinggi karena selain tidak 

adanya pengetahuan mengenai aturan pemanfaatan kawasan karst, masyarakat 

menganggap bahwa tanah maupun wilayah pengeksploitasian adalah milik 

pribadi sehingga eksploitasi kawasan terus saja dilaksanakan. 

5. Solusi untuk mengatasi pelanggaran hukum dalam pemanfaatan kawasan karst 

di Kecamatan Eromoko adalah dengan melakukan sosialisasi aturan-aturan 

pemanfaatan kawasan karst, bahaya kerusakan kawasan akibat pemanfaatan 

yang berlebihan, serta sosialisasi mengenai potensi kawasan yang dapat 

dimanfaatkan tanpa mengurangi kelestarian kawasan karst tersebut. Namun 

untuk sosialisasi masih sangat jarang dilakukan baik oleh pemerintah atau 

badan-badan yang berwenang, sehingga ketidak-pahaman masyarakat 

mengenai kawasan karst masih sangat tinggi. 
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