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Abstrak 

Penambangan bukit kapur yang tidak terkendali di daerah Ponjong, Gunungkidul akan 

merusak ekosistem karst pada wilayah tersebut. Kawasan karst sebenarnya bukan 

merupakan area pertambangan karena merupakan daerah penyangga ketersediaan air. 

Kawasan gunung sewu merupakan geopark di Gunungkidul yang telah ditetapkan menjadi 

menjadi salah satu GGN (Global Geopark Network). Mengingat pentingnya ekosistem karst 

dan batuan kapur merupakan SDA non-renewable, maka perlu dilakukan konservasi untuk 

mempertahankan fungsi ekologi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi 

kawasan geopark Gunung Sewu dan menemukan upaya konservasi yang tepat bagi 

kawasan karst di Ponjong agar pemanfaatan berkelanjutan dapat terlaksana. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data primer dihimpun melalui studi lapangan 

dan wawancara dengan masyarakat sekitar, pekerja dan pemilik tambang tradisional untuk 

mengetahui kondisi nyata penambangan kawasan karst. Data sekunder diperoleh melalui 

studi kepustakaan. Berdasarkan analisis data diketahui bahwa beerapa pertambangan 

modern telah mendapatkan izin dan memiliki dokumen AMDAL, tetapi penambang 

tradisonal biasanya masih ilegal. Karena alasan ekonomi, masyarakat melakukan 

penambangan dan bahkan menjual bukit karst tersebut. Pemda Gunungkidul berencana 

untuk menutup penambangan kapur ilegal dan memperketat izin penambangan, meskipun 

masih menimbulkan kontroversi. Sebagai upaya mengurangi dampak negatif, maka 

pemerintah perlu membatasi penjualan batu kapur mentah ke luar daerah, memperjelas 

kawasan lindung dan kawasan budidaya (kawasan yang diizinkan untuk ditambang) serta 

melakukan sosialisasi pentingnya menjaga kelestarian kawasan karst. Upaya lain yang 

adalah memberikan keterampilan atau mengembangkan peluang usaha lain, seperti 

mengembangkan olahan singkong yang ada di Desa Bedoyo, Ponjong. Upaya kuratif yang 

lain adalah mereklamasi lahan bekas penambangan sesuai dengan tingkat dan jenis 

kerusakannya. 

Kata kunci: karst, geopark, konservasi 
 

Pendahuluan 

Karst Gunung Sewu merupakan salah satu kawasan dengan bentang alam unik 

yang ditetapkan sebagai bentukan alam warisan dunia (World International Heritages). 

Keberadaan bentang alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa ini 

menyimpan banyak potensi, sehingga patut disyukuri sekaligus dikelola dengan tepat. 

Menurut Rifai, Muh Husyain (2011: 168) Kawasan karst Gunung Sewu meliputi 
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sebagian wilayah Kabupaten Gunungkidul, Wonogiri, dan Pacitan yang diperkirakan 

berjumlah lebih dari 40.000 bukit. 

Perbukitan Karst Gunung Sewu di Kabupaten Gunungkidul terbentang pada 

zona Selatan kabupaten yang memiliki total wilayah seluas 1.485,36 km
2 

(www.gunungkidulkab.go.id). Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Gunungkidul, baik 

di zona Utara (Perbukitan Baturagung), zona Tengah (Ledok Wonosari), dan zona 

Selatan (Perbukitan Karst Gunung Sewu) memiliki kekayaan alam berupa bahan 

tambang galian golongan C. Hal yang menjadi membingungkan adalah bahan tambang 

berupa batu kapur tersebut telah mengalami proses pelarutan yang berlangsung ribuan 

tahun yang kemudian membentuk sistem goa dan sungai bawah tanah yang dikenal 

sebagai topografi karst. 

Masyarakat yang belum mengerti mengenai kawasan tersebut akan 

berpandangan bahwa karst merupakan kawasan gersang, tandus, sulit air dan prasarana 

kurang memadai serta tidak menarik. Pada kenyataannya, kawasan karst menyimpan 

banyak sekali potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan “bumi, 

air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.” Akan tetapi, penafsiran yang kurang tepat 

terhadap makna UUD tersebut, serta desakan kebutuhan ekonomi akan memicu 

eksploitasi bukit kapur yang tidak terkendali di daerah Ponjong, Gunungkidul. Hal ini 

mengakibatkan ekosistem karst pada wilayah tersebut menjadi rusak. 

Pada dasarnya, karst bukan kawasan pertambangan karena merupakan daerah 

penyangga ketersediaan air. Kawasan Perbukitan Karst Gunung Sewu merupakan 

geopark di Kabupaten Gunungkidul yang telah ditetapkan menjadi menjadi salah satu 

GGN (Global Geopark Network). Sebagaimana yang dikutip oleh 

http://www.tribunnews.com (19 September 2015), Budi Martono selaku sekda 

Kabupaten Gunungkidul menyampaikan bahwa kawasan Gunungkidul masuk dalam 

Global Geopark Network (jaringan taman geologi global) yang ditetapkan pada Asia 

Pacific Geoparks Network pada 15-20 September 2015 di Jepang. Terdaftarnya 

kawasan GGN ini seharusnya menjadi pemacu semangat masyarakat untuk aktif 

menjaga kelestarian fungsi kawasan, bukannya memanfaatkan potensi yang ada tanpa 

mempedulikan kelestariannya. 

http://www.gunungkidulkab.go.id/
http://www.tribunnews.com/
http://www.tribunnews.com/tag/gunungkidul/
http://www.tribunnews.com/tag/jepang/
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Pertambangan termasuk salah satu kegiatan yang cukup banyak menimbulkan 

perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan semua subsektor 

pertambangan berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan berupa perusakan 

lingkungan dan pencemaran lingkungan perairan, tanah, dan udara (Supriadi, 2006: 38). 

Pencemaran tersebut selanjutnya akan menimbulkan dampak berikutnya yang akhirnya 

dapat menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap kegiatan pertambangan. 

Mengingat pentingnya ekosistem karst dan batuan kapur merupakan SDA non-

renewable, maka perlu dilakukan konservasi untuk mempertahankan fungsi ekologi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi kawasan geopark Gunung Sewu 

yang berada di Kecamatan Ponjong serta menemukan upaya konservasi yang tepat bagi 

kawasan karst di Ponjong agar pemanfaatan berkelanjutan dapat terlaksana. Makalah ini 

diharapkan menjadi sumber informasi baru mengenai kondisi bentang alam di Indonesia 

yang unik dan sangat kaya, tetapi dalam pemanfaatanya masaih cenderung kurang 

ramah lingkungan. Selain itu, makalah ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu ide 

alternatif untuk mendukung terlaksananya konservasi Kawasan Karst Gunung Sewu. 

Metode 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data primer 

dihimpun melalui studi lapangan dan wawancara dengan masyarakat sekitar, pekerja 

dan pemilik tambang tradisional untuk mengetahui kondisi nyata penambangan 

kawasan karst. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari media 

cetak maupun elektronik. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Permasalahan dalam Pemanfaatan Kawasan Karst Gunung Sewu 

Kabupaten Gunungkidul memiliki kawasan karst yang menyimpan potensi besar 

terkait sumber daya yang ada di dalamnya. Topografi karst yang tersusun atas batu 

kapur sebagai komponen utama bukan saja berpotensi dikembangkan menjadi kawasan 

pertambangan. Pemanfaatan potensi sumber daya alam dengan melakukan 

penambangan memungkinkan akan mengganggu keseimbangan lingkungan. Menurut 

Suryatmojo, Hatma (2006: 1), hal ini terkait fungsi kawasan karst sebagai kawasan 

penyangga air. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya sumber daya lain seperti air, lahan, 

landscape dan sungai ataupun goa yang dikembangkan. Pemanfaatan potensi selain 
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bahan tambang akan mengurangi kemungkinan kerusakan bentukan Kawasan Karst 

Gunung Sewu di Gunungkidul yang telah tercatat sebagai salah satu Global Geopark 

Network (GGN). 

Geopark adalah kawasan geografis dimana situs-situs warisan geologis menjadi 

bagian dari konsep perlindungan, pendidikan dan pembangunan berkelanjutan, dengan 

konsep manajemen pembangunan kawasan secara berkelanjutan yang memadu-

serasikan 3 keragaman alam yaitu geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity.  

Sinergi antara keragaman geologi, biologi dan budaya harus ditonjolkan sebagai bagian 

yang tak terpisahkan (Anonim, 2016). 

Berdasarkan hasil studi lapangan, dapat diketahui bahwa penambangan yang 

dilakukan di Zona Selatan Kabupaten Gunungkidul, tepatnya di Kecamatan Ponjong 

bagian Selatan telah menimbulkan perubahan topografi karst secara signifikan. Dalam 

beberapa tahun terakhir, beberapa bukit kapur sudah hilang dan berganti menjadi lahan 

datar yang gersang. Pada beberapa titik bekas penambangan tersebut berubah menjadi 

semacam cekungan. Berdasarkan penuturan salah seorang sumber yang ditemui penulis 

menyatakan bahwa kegiatan penambangan batu kapur akan terus dilakukan sampai area 

tertentu yang menjadi lahan tambang telah habis batu kapurnya. Apabila batu kapur 

yang ditambang telah habis ketika bukit kapur telah rata dengan lahan sekitarnya, maka 

penambangan pada kawasan tersebut dihentikan. Akan tetapi apabila belum habis, maka 

penambangan akan tetap dilanjutkan, bahkan sampai bukit tersebut berubah menjadi 

suatu cekungan. 

Kegiatan usaha pertambangan bahan galian di Kabupaten Gunungkidul saat ini 

dilakukan oleh sebagian besar penambang rakyat dan beberapa pengusaha. Berdasarkan 

hasil kajian pustaka diketahui bahwa kegiatan pertambangan modern yang dilakukan 

oleh pabrik telah mendapatkan izin dan memiliki dokumen AMDAL, tetapi penambang 

tradisonal biasanya masih ilegal. Dalam rangka mewujudkan kegiatan usaha 

pertambangan yang berwawasan lingkungan, telah diterbitkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Gunungkidul No. 11 Tahun 2003 tentang Usaha Pertambangan Bahan 

Galian. Jenis bahan galian batu kapur merupakan bahan bangunan ringan dan bahan 

industri kerajinan batuan (ornamen). 

Sebagian besar perusahaan pertambangan bahan galian berada pada Zona 

Selatan dari Kabupaten Gunungkidul, yaitu Kecamatan Ponjong. Berikut ini merupakan 

http://gunungsewugeopark.org/
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hasil inventarisasi dan verifikasi usaha pertambangan berupa bahan galian yang berada 

di Kabupaten Gunungkidul: 

Tabel 1. Hasil Inventarisasi Dan Verifikasi Usaha Pertambangan 

Perusahaan Pertambangan Daerah Gunungkidul 

No Nama Perusahaan Nomor Izin Bahan 

Galian 

Luas Lokas

i 

1. PT Anindya Supersonic 

Chemical Industry 

126/KPTS/KP/08050810 

30-08-2005 s/d 29-08-2010 

Batu 

kapur 

7.891,6

5 m
3 

Ponjo

ng 

2. Pb Sutrisno 129/KPTS/KP/10051010 

11-10-2005 s/d 10-10-2020 

Batu 

kapur 

1,57 Ha Ponjo

ng 

3. PT Sugih Alam 014/KPTS/KP/VIII/0807081

2 

04-08-2007 s/d 03-08-2012 

Batu 

kapur 

24.975 

m
2
 

Ponjo

ng 

4. Irwan Edhi Kuncoro 08/KPTS/KP/03060310 

11-10-2005 s/d 09-03-2010 

Batu 

kapur 

4 Ha Ponjo

ng 

5. CV Bukit Batu Indah 30/KTPS/KP/08060811 

30-08-2006 s/d 29-08-2011 

Batu 

kapur 

5 Ha Ponjo

ng 

6. PT Selo Dwipo 

Nuswantoro 

93/KPTS/KP/03050310 

02-03-2005 s/d 01-03-2010 

Batu 

kapur 

13.440 

m
2
 

Semin 

7. UD Mineral Persada 90/KTPS/KP/12041209 

24-12-2004 s/d 23-12-2009 

Batu 

kapur 

4,25 Ha Semin 

(Sumber: Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) 

Pada umumnya, masyarakat tidak mengetahui bahwa bukit kapur yang mereka 

tambang merupakan suatu karst yang sangat penting dalam menjaga ketersediaan air. 

Sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai petani berpikir praktis untuk 

menjadikan bukit kapur mereka sebagai lahan yang dapat ditambang. Hal ini 

dikarenakan lapisan tanah yang menutup permukaan bukit kapur sanagt tipis, sehingga 

sulit untuk ditanami. Tanah yang sangat tipis dan tandus tersebut, tentu tidak akan 

memberikan hasil pertanian yang bagus. Di sisi lain, masyarakat juga memerlukan uang 

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Karena alasan ekonomi, masyarakat melakukan 

penambangan dan bahkan menjual bukit karst tersebut kepada pengusaha tambang. 
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Gagasan sebagai Upaya Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan Kawasan 

Karst Gunung Sewu sebagai Bagian Geopark untuk Mempertahankan Fungsi 

Ekologi Berdasarkan Studi Lapangan dan Studi Pustaka 

Setiap kegiatan penambangan selalu memberikan dua dampak, yaitu dampak 

postif bagi masyarakat yang berbanding terbalik dengan dampak negatif terhadap 

lingkungan. Dampak positif bagi masyarakat sekitar wilayah penambangan adalah 

membuka lapangan pekerjaan dan menambah penghasilan daerah. Dampak negatif yang 

muncul adalah kerusakan daerah perbukitan kapur yang sangat parah akibat eksploitasi 

yang tidak bertanggung jawab, hilangnya vegetasi pada kawasan bukit kapur, terjadi 

erosi dan sedimentasi seta penurunan jumlah keanekaragaman hayati. Terlebih kawasan 

yang ditambang merupakan ekosistem karst yang merupakan daerah penyangga air, 

sehingga penambangan juga mengakibatkan berkurangnya kualitas dan keberadaan air 

bawah tanah serta mengganggu keberadaan telaga-telaga yang sangat bermanfaat bagi 

masyarakat sekitar. 

Gunungkidul, khususnya kawasan Ponjong bagian Selatan merupakan daerah 

kering, sehingga penambangan kapur atau karst perlu melakukan kajian lingkungan 

terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan penambangan karst sembarangan bisa mengancam 

ketersediaan air. Sekretaris Kementerian Negara Lingkungan Hidup Hermin Rosita 

menegaskan, karst menyimpan air dalam jumlah besar. Keberadannya merupakan 

tabungan air di musim kemarau dan pemasok air bagi masyarakat. Berdasarkan hal 

tersebut, maka pemerintah daerah perlu berhati-hati ketika akan membuka daerah karst. 

Melihat kondisi kawasan karst di Zona Selatan (Perbukitan Karst Gunung Sewu) 

di Gunungkidul yang terus berkurang, menandakana bahwa sebagian geopark juga 

terancam kelestariannya. Sebagai salah satu warisan dunia yang keberadaannya sangat 

langka, maka pemerintah pusat mulai mencangkan kawasan tersebut sebagai kawasan 

konservasi. Kawasan karst ini menyimpan berbagai potensi, antara lain: air sungai 

bawah tanah, gua, telaga, keanekaragaman hayati, dan mineral. Berikut ini, beberapa 

solusi yang dapat digunakan sebagai upaya memepertahankan fungsi ekologi kawasan 

karst. 
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Rencana Pemda Gunungkidul untuk Menutup Penambangan Kapur Ilegal dan 

Memperketat Izin Penambangan 

Salah satu upaya pengendalian kerusakan fungsi lingkungan pada ekosistem 

karst Kabupaten Gunungkidul adalah penataan dan penertiban kegiatan usaha 

pertambangan. Hal ini bertujuan untuk mendukung fungsi ekosistem karst agar 

topografinya tidak rusak. Langkah yang telah dilakukan sebagai upaya untuk 

menghentikan atau setidaknya mengurangi kerusakan ekosistem karst Kawasan Gunung 

Sewu adalah pencabutan 28 izin pertambangan oleh Dinas Pekerjaan Umum-Energi dan 

Sumber Daya Mineral (PU-ESDM) Yogyakarta. Izin-izin itu ada yang tumpang tindih 

dengan hutan lindung maupun tak aktif. Terkait pengawasan produksi pertambangan 

sudah diterbitkan 89 surat peringatan dan 10 lokasi penindakan hukum bersama aparat 

penegak hukum. Demikian dikatakan Edi Indrajaya, Kepala Bidang Energi dan Sumber 

Daya Mineral Dinas PU-ESDM di Yogyakarta. 

Pertambangan di Bentang Alam Karst (KBAK) Gunung Kidul, ada tiga blok 

masih melakukan penambangan. Blok tersebut meliputi Blok Ponjong, Tepus dan 

Panggang. Di setiap perizinan setiap tahapan tertentu dalam pertambangan (WIUP, 

ekplorasi, dan eksploitasi), perusahaan tambang harus menyetorkan pajak 

pertambangan, land rent dan biaya pencadangan pertambangan. Peran pemerintah 

daerah dalam memberikan izin secara selektif dengan memeriksa rencana penambangan 

ataupun berkas-berkas administrasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. 

Dalam temuan riset seperti yang dikutip  

http://www.mongabay.co.id/tag/tambang-karst/ potensi penerimaan pemerintah dari bea 

pertambangan selalu kurang optimal bila dibandingkan potensi yang ada. Sistem self 

assessment dalam pembayaran bea pertambangan menjadi salah satu faktor 

kekurangoptimalan negara. Apabila sistem ini dianggap kurang sesuai, maka sebaiknya 

pemerintah juga ikut aktif melakukan assessment untuk meminimalkan kecurangan 

yang mungkin dilakuakn oleh pihak penambang. Selain itu, adanya ketidakjujuran 

pelaku industri terkait data dan informasi pertambangan, semisal besaran volume 

produksi tambang. Hal ini juga menjadi permasalahan tersendiri karena pihak 

penambang memberikan informasi yang telah dimanipulasi, sehingga antara data 

administratif dan fakta berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola 

pertambangan yang belum transparan dan tak partisipatif. Dalam proses kontrak karya 

http://www.mongabay.co.id/tag/tambang-karst/
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banyak kejanggalan, tidak ada pelibatan masyarakat. Amdal tidak jelas, dampak sosial 

dan lingkungan sudah terjadi. 

Sejak munculnya perubahan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral 

No. 1.456 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst diganti dengan 

Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2012 secara otomatis izin penambangan batu 

kapur di Gunungkidul dihentikan. Sejak 2008 sudah ratusan proposal pengajuan izin 

masuk ke Pemkab Gunungkidul, namun hingga sekarang belum juga berani dikeluarkan 

izin karena terganjal aturan. Di sisi lain praktek kegiatan tambang justru berkembang 

kian menjamur (Anonim, 2016) 

Pemerintahan periode 2010-2015 tampaknya tidak mau beresiko melanggar 

peraturan yang ada dengan menghentikan pungutan pajak bagi pelaku kegiatan 

tambang. Dampaknya, penambangan dengan alat berat terus berlangsung, bahkan 

pabrik-pabrik besar marak melakukan produksi meski tak mengantongi izin resmi. 

Peringatan keras Pemkab yang sudah melakukan koordinasi dengan Polres 

Gunungkidul, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kejaksaan Negeri waktu itu justru 

berujung demonstrasi besar-besaran masyarakat tambang se-Gunungkidul pada tanggal 

16 April 2013. Banyaknya ketidakjujuran oknum penambang yang telah memiliki izin 

masih diperparah dengan adanya tambang ilegal. Hal ini menyebabkan kerugian materi 

sebagai pendapatan dari pajak bahan galian golongan C yang tak dapat dipungut oleh 

Pemkab Gunungkidul. 

Dilema pemerintah tidak berhenti pada masalah pajak yang tidak dapat 

dipungut, melainkan juga pada sulitnya  menghentikan kegiatan tambang tak berizin. 

Meskipun Pemkab sempat berkilah, bahwa menghentikan kegiatan tambang ilegal 

sudah menjadi kewenangan aparat hukum yakni pihak kepolisian. Seperti dikutip dari 

http://www.sorotgunungkidul.com/berita-gunungkidul-13538-tambang-ditutup-

salahkah-badingah-.html bahwa pada 10 Agustus 2015 pabrik penggilingan batu 

terbesar di Gunungkidul, PT. Supersonic di Mijahan, Semanu oleh Polda DIY. Efeknya, 

lantaran takut disegel polisi, semua pabrik dan usaha tambang di Gunungkidul menjadi 

ikut tutup. Dan akhirnya, ribuan orang warga yang sebelumnya menggantungkan hidup 

dari usaha tambang itu kini menjadi terlantar dan terancam lama menganggur. 

http://www.sorotgunungkidul.com/berita-gunungkidul-13538-tambang-ditutup-salahkah-badingah-.html
http://www.sorotgunungkidul.com/berita-gunungkidul-13538-tambang-ditutup-salahkah-badingah-.html
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Membatasi Penjualan Batu Kapur Mentah ke Luar Daerah 

Batu kapur sebagai hasil galian dapat diolah menjadi berbagai macam produk, 

namun ada pula yang dijual dalam bentuk bahan baku saja. Pada umumnya batu kapur 

ini dimanfaatkan untuk campuran cat tembok dan beberapa bahan bangunan lain, 

pembutan kapur tulis dan lain sebagianya. Jenis batu kapur yang berasal dari 

Gunungkidul merupajkan salah satu batu kapur yang bagus kualitasnya dan memilki 

tingkat kecerahan warna yang bagus. 

Penjualan bahan baku cenderung lebih murah dibandingkan jika produk batu 

kapur tersebut diolah menjadi bahan lain yang bernilai jual lebih tinggi. Di samping itu, 

penjualan bahan baku biasanya dilakukan dalam jumlah yang banyak untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen bahan baku. Hal ini mengakibatkan sumber daya alam yang harus 

diambil juga banyak. Kecepatan pengambilan sumber daya akan berbanding lurus 

dengan habisnya sumber daya tersebut. Oleh karena itu, maka pemasok perlu mengolah 

batu kapur mnenjadi bahan olahan agar daya jualnya semakin tinggi dan kecepatan 

habisnya sumber daya juga dapat diperlambat. 

Salah satu bentuk olahan yang berdaya jual tinggi adalah ketika batu tersebut 

telah dipahat manjadi suatu ornamen yang bagus digunakan untuk hiasan rumah. Di 

samping mengurangi kecepatan habisnya sumber daya, cara ini juga menambah 

penghasilan karena nilai jual barang yang tinggi dan proses pembuatan ornamen 

tersebut dapat dijadikan salah satu cara menarik wistawan untuk menjadikan suatu 

wilayah sebagai desa wisata seperti desa wisata ukir batu di Ngeposari, Kecamatan 

Ponjong. 

Memperjelas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya   

Penambangan bukit kapur yang merusak Kawasan Karst Gunung Sewu di 

Kecamatan Ponjong bagian Selatan secara besar-besaran juga dikarenakan 

ketidakjelasan plot-plot mana saja yang boleh ditambang dan tidak. Sehingga yang 

terjadi adalah maraknya penambangan liar di daerah yang seharusnya tidak diizinkan 

untuk ditambang. Hal tesebut behubungan dengan kawasan karst hingga saat ini belum 

jelas sehingga pemda pun tidak berani mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) 

dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). 

Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (Permen ESDM) Nomor 

17 Tahun 2012 Pasal 3 menyebutkan bahwa “Kawasan bentang alam karst 
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merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung 

nasional”. Masih menurut Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tersebut, pada 

Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa “Kawasan bentang alam karst sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kawasan bentang alam karst yang 

menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst”. Bentuk eksokarst yang disebutkan 

dalam Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (5) terdiri atas : mata air 

permanen, bukit karst, dolina, uvala, polje, dan/atau telaga. Sedangkan Pasal 4 

ayat (6) menyebutkan bahwa “bentuk endokarst terdiri atas sungai bawah tanah; 

dan/atau speleotem”. 

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebaiknya segera bertindak cepat sekaligus 

cermat untuk menghentikan dampak kerusakan lingkungan dan hilangnya topografi 

salah satu bagian geopark Gunung Sewu yang diakibatkan karena penambangan. Area 

yang boleh dan dilarang untuk ditambang sebaiknya segera dikaji, termasuk untuk 

memperkirakan dampak apabila suatu kawasan dibuka menjadi lahan tambang. 

Melakukan pengkajian kembali arataupun merevisi Rencana Tata Ruang Tata Wilayah 

(RT/RW) dapat dijadikan salah satu jalan untuk mencari solusi pengaturan kawasan 

pertambangan. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat penambangan kawasan karst 

akan merusak lingkungan, namun menghentikan seluruh aktivitas penambangan juga 

akan berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat. Hal ini sebagian masyarakat 

menggantungkan hidupnya dengan mata pencaharian penambang karst. 

Melakukan Sosialisasi Pentingnya Menjaga Kelestarian Kawasan Karst 

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari beberapa warga di kawasan 

penambangan bukit kapur yang termasuk ekosistem karst, dapat diketahui bahwa pada 

umumnya warga tidak tahu apabila beberapa kawasan yang mereka tambang merupakan 

daearah yang tidak boleh ditambang. Sepemahaman mereka, bukit-bukit kapur tersebut 

milik pribadai, sehingga pemilik tersebut berhak untuk menambang ataupun menjual 

bukit kapur milik mereka. 

Hal ini menjadi salah satu titik lemah upaya untuk mengurangi kerusakan 

lingkungan akibat penambangan bukit kapur. Pemerintah menjadi sedikit berat apabila 

akan melakukan pelarangan penambangan liar karena penambang menggali batu kapur 

pada lahan mereka sendiri yang telah turun temurun diwariskan dari orang tuanya. Oleh 

karena itu, upaya penyadartahuan masyarakat penting untuk dilakuakan sebagai salah 
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satu upaya preventif untuk menahan meluasnya kerusakan ekosistem karst Kawasan 

Gunung Sewu khususnya yang berada di Zona Selatan. 

Memberikan Keterampilan atau Mengembangkan Peluang Usaha Lain 

Kegiatan penambangan yang marak didorong oleh kebutuhan ekonomi 

masyarakat, di mana masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani tidak dapat 

menggantungkan seluruh kebutuhan mereka pada hasil pertanian. Berdasarkan alasan 

tersebut, maka masyarakat seringkali beralih profesi menjadi penambang batu  kapur 

liar atau bekerja pada pabrik tambang batu kapur.  

Penambang batu kapur liar cenderung berbahaya bagi keselamatan penambang 

karena mereka menambang denagn alat tradisonal. Penggalian biasanya meninggalkan 

bekas beruapa lubang-lubang pada dinding batu kapur, sehingga rawan runtuh. Namun 

penambangan seperti ini cenderung lebih lambat, sehingga meskipun merusak 

lingkungan, hasil yang diperoleh penambang tidak seberapa. Berdasarkan pertimbangan 

tersebut, ada baiknya pemerintah memberikan keterampilan lain untuk masyarakat. 

Akan tetapi, bukan saja pemerintah yang terus berperan aktif, melainkan masyarakat 

juga harus aktif mencari peluang usaha lain yang lebih prospektif dan tidak 

membahayakan keselamatan diri sendiri maupun lingkungan. 

Contoh nyata masayarakat di Kawasan Karst Gunung Sewu yang telah 

mengembangkan usaha mandiri dalam skala rumah tangga adalah masyarakart di di 

Desa Bedoyo, Ponjong. Masyarakat di daerah yang juga menjadi kawasan penambangan 

batu kapur tersebut mengembangakan usaha krecek singkong. Usaha tersebut 

dikembangkan dengan membentuk semacam perkumpulan industri rumah tangga yang 

selanjutnya desa tersebut berkembang menjadi sentra industri kerajinan krecek 

singkong. 

Agar apa yang dilakukan masyarakat untuk mengembangkan usahanya menjadi 

lebih mudah, maka perlu dukungan dari pemerintah misalnya memperlancar peluang 

usaha tersebut dengan mengurangi atau menghentikan pasokan produk sejenis ke dalam 

daerah.Hal ini tentunya mengurangi tingkat persaingan produk sejenis di dalam wilayah. 

Selain itu, pembangunan jaringan internet untuk mempermudah akses informasi 

sekaligus media promosi juga dapat dilakukan sebagai salah satu upaya memperlancar 

usaha masyarakat. 
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Mereklamasi Lahan Bekas Penambangan Sesuai dengan Tingkat dan Jenis 

Kerusakannya 

Setiap kegiatan penambangan pasti akan menimbulkan kerusakan bagi 

lingkungan. Terutama pada tahap operasi produksi, lingkungan rusak dan tatanan sosial 

rusak. Hal ini terjadi pengambilan bahan galianm akan merusak landscape bumi, 

meskipun seharusnya kawasan karst tidak boleh untuk ditambang, kaan tetapi untuk 

kawasan yang telah terlanjur ditambang, mak perlu dilakukan konservasi. Konservasi 

yang dilakukan dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi ekologi dari bentang alamk 

yang dirusak tersebut. Meskipun fungsi ekologi tersebut tidak dapat utuh kembali 

seperti kondisi awal sebelum ditambang. 

Menekankan pada pengembalian fungsi ekologi, maka reklamasi yang dilakukan 

bukanlah mengembalikan bentukan utuh bukit-bukit kapur sebagai bagian Kawasan 

Karst Gunung Sewu. Adapun yang dapat dilakukan adalah menanam vegetasi yang 

sesuai untuk lahan bekas yang ditambang. Masih sangat sedikit lahan bekas galian yang 

direklamasi, yang ada adalah lahan tersebut dibiarkan menjadi lahan terbuka saja tanpa 

dikembalikan fungsi ekologinya,.  

Terlebih kawasan karst sebagai penyimpan mata air bawah tanah, merupakan  

daerah penyimpan air. Penambangan dapat menimbun mata air tersebut, sehingga 

berdampak pada kesulitan air ketika musim kemarau. Oleh karena itu, reklamasi penting 

dilakukan untuk mempertahankan fungsi kawasan sebagai daerah penyangga air. Hal 

lain yang perlu ditekankan adalah bukan hanya lingkungan yang perlu direklamasi, 

melainkan resiko sosial yang juga muncul akibat dibukanya lahan pertambangan 

tersebut. Misalnya resiko gangguan kesehatan masyarakat sekitar pabrik batu kapur. 

Perusahaan pertambangan tersebut seharusnya mengalokasikan dana reklamasi sebagai 

bentuk kompensasi terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan dua hal 

penting. Pertama, kondisi kawasan geopark Gunung Sewu yang merupakan bukit-bukit 

kapur yang berjajar dari Kabupaten Pacitan, Wonogiri dan Gunungkidul merupakan 

suatu ekosistem karst yang telah ditetapkan sebagai salah satu GGN (Global Geopark 
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Network. Pengelolaan kawasan yang kurang tepat berpotensi menimbulkan kerusakan 

lingkungan dan hilangnya salah satu landscape penting dunia. 

Kedua, upaya konservasi yang tepat bagi kawasan karst di Ponjong agar 

pemanfaatan berkelanjutan dapat terlaksana, antara lain: encana Pemda Gunungkidul 

untuk menutup penambangan kapur ilegal dan memperketat izin penambangan, 

meskipun masih menimbulkan kontroversi. Pemerintah perlu membatasi penjualan batu 

kapur mentah ke luar daerah, memperjelas kawasan lindung dan kawasan budidaya 

(kawasan yang diizinkan untuk ditambang) dan melakukan sosialisasi pentingnya 

menjaga kelestarian kawasan karst. Upaya lain adalah memberikan keterampilan atau 

mengembangkan peluang usaha lain. Sebagai upaya kuratif adalah mereklamasi lahan 

bekas penambangan sesuai tingkat dan jenis kerusakannya. 
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