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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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 Indonesia pada 

umumnya mengandung keanekaragaman hayati dan non hayati  yang mempunyai 

nilai-nilai keindahan, keunikan, ilmiah, ekonomi, sosial-budaya, sejarah, dan 

kemanusiaan sehingga menarik minat nasional dan dunia internasional. Karenanya 

salah satu kawasan tersebut yaitu, kawasan karst Leuser dan Pegunungan Tengah 

di Papua telah ditetapkan sebagai cagar alam warisan dunia (Guntarto: 2009). 

Sekilas keadaan fisik kawasan karst memang tidak menarik, keadaannya 

kering dan gersang karena sedikit air yang ada dipermukaan, namun karst 

merupakan fenomena alam yang  menarik, berupa bentang alam yang berkembang 

pada batuan yang mudah larut oleh air, khususnya pada batu gamping. Air hujan 

yang turun pada batuan gamping di wilayah karst akan melarutkan batu gamping, 

sehingga dalam jangka panjang permukaan wilayah ini membentuk bukit dan 

lembah. Di bawah permukaan, sebagai proses pelarutan tersebut akan terbentuk 

dan berkembang gua dengan berbagai bentuk ornamen yang indah dan juga di 

dalamnya tebentuk sungai bawah tanah. Proses pelarutan tersebut sebagai 

perwujudan karsifikasi, terjadi secara alami selama ribuan tahun  bahkan jutaan 

tahun.  
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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). Selain nilai kerentanan lingkungan yang 

sangat tinggi, pada pertengahan tahun 1997, International Union For 

Conservation Of Nature (IUCN) menempatkan masalah karst menjadi isu 

lingkungan internasional. Dalam waktu yang bersamaan diterbitkan pedoman 

mengenai kegiatan usaha pengelolaan gua dan karst (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. 

Aktivitas penambangan batu gamping baik skala besar maupun secara kecil 

masih menjadi ancaman terbesar bagi kelestarian kawasan karst. Daya rusak 

kegiatan penambangan ini berdampak sistemik terhadap ekosistem karst dan 

sekitarnya serta bersifat permanen. Kawasan karst Gunungsewu tidak luput dari 

ancaman penambangan. Dari segi skala memang tidak terlalu besar jika 
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dibandingkan dengan yang telah terjadi di kawasan karst lain seperti karst Tuban 

dan karst Cibinong. Namun jika dicermati lebih jauh, aktivitas pertambangan di 

karst Gunungsewu (khususnya segmen Wonosari) cukup mengkhawatirkan. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh IMPALA UNIBRAW yang ditulis 

oleh Kusmayasari (2012), menjelaskan bahwa potensi kawasan karst di desa 

Kedungsalam juga terdapat telaga/rawa, letaknya berada pada cekungan, 

terbentuk karena dasarnya kedap air akibat akumulasi dari lumpur. Rawa ini bisa 

disebut danau non perenial karena hanya akan dijumpai pada saat musim hujan. 

Lahan di sekeliling danau dimanfatakan oleh warga setempat untuk bercocok 

tanam, pada musim kemarau lahan ini akan ditanami kacang hijau, ketela pohon, 

sayur kangkung, pisang. Pada musim hujan air di rawa akan dimanfaatkan untuk 

irigasi pertanian. Persebaran sumber mata air ditemukan di tempat yang berbeda-

beda, digunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari juga untuk irigasi 

pertanian. Sungai-sungai di permukaan pada umumnya merupakan sungai non 

perenial, tetapi masih ada juga sungai perenial yang dijumpai sepanjang tahun. 

Namun maraknya eksploitasi pertambangan di kawasan karst ini akan mengancam 

kerusakan potensi-potensi kekayaan dan manfaat yang ada di dalamnya.  

Tidak diketahui pasti kapan aktivitas penambangan batu gamping di 

Kawasan karst mulai dilakukan. Secara sporadis aktivitas ini dapat dijumpai di 

hampir seluruh pelosok karst seperti di Kabupaten Gunungkidul. Aktivitas 

penambangan paling masif justru terpusat di bagian utara kawasan karst 

Gunungkidul, yaitu Kecamatan Ponjong yang diyakini oleh banyak peneliti 

sebagai daerah tangkapan air bagi Goa Seropan dan Goa Bribin. 
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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 

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 kars 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. 

Setiap pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam memperhatikan 

konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sesuai 
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dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu: 

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkam 

asas tanggung jawab negara, kelestarian dan berkelanjutan, keserasian dan 

keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, 

keanekaragaman hayati, pencemara membayar, partisipatif, kearifan lokal, 

tata kelola pemerintah yang baik, dan otonomi daerah” (pasal 2). 

Upaya pelestarian kawasan karst merupakan salah satu usaha 

mempertahankan kelestarian sumberdaya alam non hayati yang tidak dapat 

diperbaharui karena proses pelarutan serta pembentukannya membutuhkan waktu 

yang lama. Untuk itu perlu pelibatan dan peran dunia pendidikan guna 

kepentingan tersebut, paling tidak untuk mensosialisasikan sekaligus 

menanamkan kesadaran pentingnya memelihara kelestarian lingkungan. Salah 

satu mata pelajaran yang terkait dengan hal itu adalah Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn).  

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki visi sebagai 

sarana pembinaan watak bangsa (nation and character building) dan 

pemberdayaan warga negara. Sedangkan misinya  yaitu membentuk warga negara 

yang baik, yakni warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan 

kewajibannya dalam kehidupan bernegara, dilandasi oleh kesadaran politik, 

kesadaran hukum, dan kesadaran moral. Untuk mewujudkan misi di atas, peserta 

didik harus memiliki kemampuan kewarganegaraan yang multidimensional agar 

dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam berbagai aspek kehidupan. 

Termasuk  untuk menjalankan kewajibannya dalam melindungi dan melestarikan 

lingkungan, tidak terkecuali lingkungan karst. 
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Salah satu standar kompetensi mata pelajaran PKn di SMA kelas X adalah 

menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional dengan 

kompetensi dasar, menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. Berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut maka 

pemahaman siswa mengenai lingkungan sekitarnya, cara merawatnya, 

mengoptimalkan pemanfaatannya tanpa mengesampingkan aturan-aturan yang 

berlaku, menjadi bagian tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), sehingga 

siswa mampu  berpartisipasi menegakkan aturan-aturan sosial, hukum, dan 

perundangan serta mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan 

bertanggungjawab. 

Melalui Pendidikan kewarganegaraan (PKn), diharapkan siswa dapat 

mengerti bahaya kerusakan lingkungan terhadap sistem-sistem yang ada dalam 

kehidupan manusia dan dapat melakukan penanggulangan serta perlindungan 

terhadap lingkungannya, disamping mereka dapat memanfaatkan sumberdaya 

yang ada untuk kelangsungan hidupnya. Penelitian yang dilakukan oleh Badan 

Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah (2007), menghasilkan 

deskripsi penegasan pentingnya peran sekolah dan pendidikan lingkungan hidup. 

Melalui pendidikan di sekolah diciptakan kondisi-kondisi dan internalisasi 

pengetahuan lingkungan hidup, baik diberikan melalui mata pelajaran khusus, 

maupun terintegrasi dengan berbagai kegiatan dan program untuk mendorong 

peran siswa dalam upaya melestarikan lingkungan hidup. Penelitian Johan (2013), 

menegaskan pula bahwa ada hubungan yang signifikan dan positif antara 

pendidikan formal dengan kepedulian remaja terhadap lingkungan di Kecamatan 
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Kepahiang Kabupaten Kepahiang, terdapat hubungan signifikan dan positif antara 

pendidikan informal dengan kepedulian remaja terhadap lingkungan serta 

hubungan signifikan dan positif antara pendidikan formal dan pendidikan informal 

secara bersama-sama dengan kepedulian remaja terhadap lingkungan. Artinya 

kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dapat ditanamkan 

melalui proses pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki perbedaan dengan dua 

penelitian tersebut di atas, perbedaannya pada objek penelitian. Objek penelitian 

tersebut di atas adalah lingkungan secara umum serta pendidikan yang digunakan 

adalah pendidikan melalui mata pelajaran yang ada disekolah maupun diluar 

sekolah atau pendidikan informal. Sedangkan penelitian ini objek yang digunakan 

adalah penanaman kesadaran akan pemanfaatan lingkungan khusus kawasan karst 

yang sesuai dengan aturan dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Sedang 

persamaannya adalah tujuan mengenai pentingnya penanaman kesadaran 

lingkungan melalui pendidikan. 

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. Rumusan judulnya “Pemanfaatan Kawasan Karst untuk Peningkatan 

Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Dalam 

Perspektif Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup”. 
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B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah penelitian berfungsi untuk memfokuskan permasalahan 

yang akan dibahas, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemanfaatan kawasan karst di Kecamatan Eromoko terhadap 

kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? 

2. Bagaimana penyimpangan pemanfaatan kawasan karst di Kecamatan Eromoko 

berdasar Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup? 

3. Bagaimana solusi untuk mengatasi pelanggaran hukum dalam pemanfaatan 

kawasan karst di Kecamatan Eromoko? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan pemanfaatan kawasan karst di Kecamatan Eromoko 

terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 32 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

2. Untuk mendeskripsikan penyimpangan pemanfaatan kawasan karst di 

Kecamatan Eromoko berdasar Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

3. Untuk mendeskripsikan solusi untuk mengatasi  pelanggaran hukum dalam 

pemanfaatan kawasan karst di Kecamatan Eromoko. 
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D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Menambah pengetahuan tentang pemanfaatan kawasan karst  untuk 

kesejahteraan masyarakat berdasarkan ketentuan hukum. 

b. Menjadi bahan kajian dan pertimbangan bagi penelitian yang sejenis. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam berpartisipasi guna 

perlindungan hukum pada kawasan  karst. 

b. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang 

terdapat di kawasan karst berdasarkan aturan hukum. 

c. Sebagai bagian sosialisasi pelaksanaan perlindungan hukum dan 

pemanfaatan kawasan karst untuk kesejahteraan masyarakat. 

 

E. Daftar istiah 

Bedasarkan rumusan judul, latar belakang, dan perumusan masalah diatas 

maka beberapa istilah penting dalam penelitian ini berikut penjelasannya adaah 

sebagai berikut. 

1. Karst, istilah kars mengandung makna sebagai suatu bentang alam yang secara 

khusus berkembang pada batuan karbonat akibat proses karstifikasi selama 

ruang dan waktu yang tersedia (Samodra, 2001:2). Disebut pula bahwa karst 

adalah bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping 

dan/atau dolomit (Permen ESDM No. 17 tahun 2012 tentang Penetapan 
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Bentang Alam Karst). Dapat disimpulkan bahwa karst adalah bentang alam 

dengan formasi batuan karbonat yang telah mengalami proses pelarutan atau 

proses karstifikasi. 

2. Kawasan karst yaitu suatu kawasan yang terbentuk dari batuan gamping dan 

dolomit yang ditandai oleh adanya cekungan, lereng terjal, tonjolan bukit 

berbatu (gamping) tak beraturan, bergua yang mempunyai sistem aliran air 

bawah tanah, serta memiliki flora dan fauna yang endemik (Suharto, 2012). 

Dapat juga diartikan sebagai suatu kawasan yang diwarnai oleh kegiatan 

pelarutan atau karstifikasi. Dalam konteks yang lebih luas, kawasan karst 

merupakan perpaduan antara unsur-unsur morfologi, kehidupan, energi, air, 

gas, tanah, dan batuan yang membentuk satu kesatuan sistem yang utuh. 

Gangguan terhadap salah satu unsur akan mempengaruhi seluruh sistem 

(Samodra, 2001: 4-5). Dapat disimpulkan bahwa kawasan karst adalah bentang 

alam pada permukaan dan bawah permukaan pada batugamping, 

pembentukannya melalui proses pelarutan dari batuan-batuan karbonat yang 

mengandung nilai ilmiah, ekonomi dan kemanusiaan. 

3. Karstifikasi, adalah proses kerja air terutama secara kimiawi, meskipun secara 

mekanik pula yang menghasilkan kenampakan-kenampakan topografi karst 

(Ritter dalam  Kurniatriyuli, 2010). 

4. Dumping (pembuangan), adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau 

memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan 

lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu 
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(pasal 1 ayat (24) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). 

5. Perlindungan kawasan karst, adalah upaya sistematis dan terpadu yang 

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah 

terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi 

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan 

penegakan hukum ( pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). 

6. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 

spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya 

(Undang-undang No 11 Tahun 2009). Atau konsep kesejahteraan dapat 

dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat 

dilihat dari empaat indicator yaitu : (a) rasa aman (security), (b) Kesejahteraan 

(welfare), (c) Kebebasan (freedom),  dan (d) jati diri (Identity) (Nasikun, 

1993). 

7. Pendidikan Kewarganegaraan(PKn) merupakan mata pelajaran dengan tujuan 

agar siswa sebagai warga negara memiliki wawasan kesadaran  berbangsa dan 

bernegara sehingga kita memiliki pola pikir, sikap dan perilaku yang cinta 

pada tanah air dan bangsa (Herdiawanto dan Jumanta, 2010:2). Disebut pula 

agar peserta didik memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku sebagai tindak 

yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila (Sumarsono dkk, 2002:3). Dengan 

demikian, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah mata pelajaran yang 

mewajibkan siswa untuk memiliki pola berfikir, bersifat, dan berperilaku yang 

cinta tanah air berdasar pada Pancasila. 


