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ABSTRAK
LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) bersama warga memperjuangkan Waduk Sepat
yang saat ini menjadi sengketa antara warga dengan Pemerintah Kota Surabaya dan PT
Ciputra Surya Tbk. Hal ini bermula dari Surat Keputusan Walikota Surabaya No.
188.45/366/436.1.2/2008 mengenai tukar guling antara Waduk Sepat di Kelurahan Lidah
Kulon Surabayadengan tanah PT Ciputra Surya Tbk yang saat ini menjadi Surabaya Sport
Center (SSC) di Kelurahan Pakal Surabaya. Dalam proses tukar guling tersebut, belum ada
kesepakatan pasti antara warga dengan pihak Pemerintah Kota Surabaya maupun pihak
pengembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan motivasi yang dilakukan
oleh LSM dalam memperjuangkan Waduk Sepat, strategiyang digunakan LSM, cara antar
LSM maupun LSM dengan warga berkoordinasi dalam mengembangkan isu dan
menyatukan ide. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif
deskripstif terhadap data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan data
sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai gerakan sosial yang dilakukan
LSM bersama warga berdasar atas rasionalitas yakni menginginkan waduk tersebut
kembali seperti fungsinya sedia kala dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. LSM dan
warga mempunyai beberapa strategi dalam upaya memperjuangkan Waduk Sepat, seperti
melakukan gugatan, melakukan aksi di depan DPRD Kota Surabaya untuk menarik
keprihatinan publik secara luas, dan mengadakan sekolah hukum sebagai basis penguatan
internal warga. Cara berkoordinasi pun dilakukan dengan memanfaatkan jejaring antar
LSM, sekaligus menggunakan media sosial seperti WhatsApp dalam memudahkan
komunikasi.Sehingga dasar yang digunakan LSM bersama warga dalam memperjuangkan
Waduk Sepat adalah dasar rasionalitas dengan menggerakkan sumber daya yang ada dalam
melakukan gerakan sosial.

Kata kunci: Waduk Sakti Sepat, Gerakan Sosial, Mobilisasi Sumber Daya, Lembaga
Swadaya Masyarakat.

ABSTRACT
NGO (Non Governmental Organization) together with people fight for Reservoir Sepat
which is currently in a dispute between the citizens and government of Surabaya and PT
Ciputra Surya Tbk. This stems from Surabaya Mayor decree No. 188.45 / 366 / 436.1.2 /
2008 regarding the share swap between Reservoir Sepat in the village of Lidah Kulon
Surabaya and PT Ciputra Surya Tbk land that is currently the Surabaya Sport Center (SSC)
in the Village of Pakal Surabaya. In the process of the land swap, there is no definitive
agreement between the residents and the city officials and the developer. The purpose of
thisstudy is to explain the motivation conducted by NGOs in fighting Reservoir Sepat, the
strategy used by NGOs, between NGOs and citizens in developing coordination issues and
unify ideas. The method used in this study is a descriptive qualitative analysis with datas
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gathered through interviews, observation, and secondary data. The results showed that as a
social movement by NGOs together with the people based on rationality, which wants the
reservoir back like functions and the achievement of public welfare. NGOs and citizens
have several strategies in an attempt to fight Reservoir Sepat, for example filing lawsuit,
demonstrating in front of the Surabaya City Council to attract widespread public concern,
and entering law school as an internal base to strengthen the citizens. Coordination was
done by utilizing a network among NGOs, as well as using social media like WhatsApp in
facilitating communication. Therefore, the base is used NGOs with citizens in fighting
Reservoir Sepat is rationality by moving the existing resources in the social movement.

Keywords: Reservoir Sakti Sepat, Social Movement, Resource Mobilization, Non
Governmental Organization

PENDAHULUAN
Ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat dalam memenuhi harapannya dapat

disalurkan melalui sebuah gerakan sosial sebagai aksi untuk mewujudkan harapan tersebut.
Hal ini dapat terjadi dalam lingkup masyarakat perkotaan masa kini, untuk memenuhi
harapan tersebut, mereka akan melakukan sebuah gerakan yang didasari atas pertimbangan
rasionalitas. Mereka tidak bergerak sendiri, namun mereka bergerak bersama kelompok
lainnya sebagai bentuk aksi kolektif. Kelompok lain yang dimaksud seperti LSM
(Lembaga Swadaya Masyarakat) yang keberadaannya selalu memiliki kedekatan dengan
masyarakat yang posisinya sedang terpinggirkan bahkan tertindas. Sehingga keberadaan
LSM dibutuhkan untuk memperjuangkan hak-hak atau harapan masyarakat sebagai upaya
bersama melakukan gerakan sosial.

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) merupakan organisasi yang bertujuan untuk
mengembangkan pembangunan di tingkat grassroots, biasanya melalui penciptaan dan
dukungan terhadap kelompok-kelompok swadaya lokal. (Budairi, 2002: 82 dalam Peter
Hannan. (ed), 1988). LSM juga merupakan organisasi yang independen, berjalan di luar
arena pemerintah atau negara, sekaligusberperan mengawasi dan mengontrol jalannya
suatu pemerintahan. LSM pun menjadi kendaraan warga untuk mendampingi dan
mengartikulasi kepentingannya. LSM memiliki fungsi aktivitas gerakan sosial dengan
mengatasnamakan kepentingan rakyat yang sedang membutuhkannya.

Kehadiran LSM pada masa kini sangatlah penting, sebagai wujud berjalannya
demokratisasi dalam suatu negara. LSM dalam menjalankan aktivitas harus memperkuat
komitmen dari para anggotanya dan memiliki kesadaran membangun identitas kolektif.
Produktivitas LSM dimulai sejak Tahun 1970-an dan sebagian besar pendirinya adalah
bekas aktivis mahasiswa. Hampir seluruh wilayah di Indonesia terdapat LSM yang
disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di tempat tersebut. (Djati, 125 dalam
Encyclopedia of Marxist. (ed), 2002).

Salah satu peristiwa yang masih hangat terjadi dan memiliki keterkaitan dengan
gerakan advokasi LSM yakni, konflik sengketa Waduk Sepat yang berada di Kelurahan
Lidah Kulon Kota Surabaya. Peristiwaini melibatkan warga yang berada di sekitar waduk
dengan pihak Pemerintah Kota Surabaya bersama pihak pengembang yakni PT Ciputra
Surya Tbk. Kasus sengketa WadukSepat bermula ketika Surat Keputusan Walikota
Surabaya No. 188.45/366/436.1.2/2008 yang melepaskan tanah tersebut kepada PT Ciputra
Surya, Tbk berdasarkan Perjanjian Bersama Nomor 593/2423/436.3.2/2009 dan Nomor
031/SY/sm/LAND-CPS/VI-09, tertanggal 4 Juni 2009. Adanya tukar guling antara Waduk
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Sepat dengan tanah milik pihak pengembang yang saat ini berupa Surabaya Sport Center
(SSC) di daerah Pakal Surabaya. Paska tukar guling, belum adanya kesepakatan pasti
antara warga yang bertempat tinggal di sekitar waduk, dengan pihak Pemerintah Kota dan
PT Ciputra Surya Tbk. Hal inilah yang mengundang amarah warga terhadap alih fungsi
waduk, hingga sempat terjadi bentrokan pada saat penutupan waduk yang mengakibatkan
korbanpada warga.

Pencegahan dan penolakan dalam proses alih fungsi Waduk Sepat dilakukan warga
bersama LSM dengan melakukan sebuah aksi maupun aktivitas lainnya sebagai bentuk
gerakan sosial. Hal ini merupakan tindakan kolektif secara terorganisasi yang memiliki
ruang lingkup yang luas, menggunakan upaya yang jelas, memiliki tujuan, dan
menggunakan cara-cara institusional (Soenyono, 2005: 2 dalamWilson. (ed). Dalam kasus
Waduk Sepat dirasa terdapat kejanggalan saat proses tukar guling yang menyebabkan
warga bersama LSM berusaha membongkar dan mencari kejelasan dalam proses tukar
guling tersebut. LSM yang berperan dalam kasus ini tidak satu saja, namun mereka
memanfaatkan jaringan untuk menyatukan kekuatan dalam melaksanakan advokasi
gerakan. Sehingga peran LSM yang kuat bergerak bersama masyarakat sebagai bentuk
reaksi perlawanan terhadap kelompok elite termasuk pemerintah maupun pihak
pengembang.

Penelitian ini lebih berfokus pada aktivitas gerakan sosial yang dilakukan oleh
LSM terkait sengketa Waduk Sepat, termasuk motivasi atau kepentingan yang melatar
belakangi LSM melakukan advokasi dan perjuangan dalam sengketa Waduk Sepat yang
berada di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Selain itu melihat strategi yang
digunakan LSM, serta interaksi antar LSM maupun LSM dengan wargagunamemperkuat
barisannya untuk mengembalikan fungsi waduk seperti sedia kala.

PEMBAHASAN
Waduk Sepat merupakan salah satu waduk alami yang merupakan bentuk kekayaan

desa atau bondo deso. Waduk ini berada di Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lidah
Kulon, Kota Surabaya. Waduk ini sudah terbilang lama bahkan sebelum zaman penjajahan
Belanda. Waduk Sepat memiliki luas sebesar 6,675 hektar dan memiliki berbagai manfaat,
yakni dahulunya di sekitar waduk terdapat lahan pertanian, lalu penampung air ketika
hujan tiba untuk menghindari banjir, pengairannya sebagai tempat untuk mencuci pakaian.
Adanya sumur di sekitar waduk sebagai salah satu sumber air bersih yang dikonsumsi
warga. Sehingga, waduk ini sebagai pengikat kebersamaan diantara warga dan menjadi
simbol atau penanda bahwa ada kampung Perdukuhan Sepat di wilayah tersebut. Sebagian
masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar waduk merupakan warga RW 03 dan RW 05.
Diantara warga satu dengan lainnya masih memiliki hubungan persaudaraan.

Saat ini Waduk Sepat menjadi sengketa atau perebutan antara warga yang
bertempat tinggal di sekitar waduk dengan pihak Pemerintah Kota dan pihak pengembang
yakni PT Ciputra Surya Tbk. Konflik ini bermula ketika adanya Surat Keputusan Walikota
Nomor 188.45/366/436.1.2/2008 pada Tahun 2008. Surat itu berisi tentang
pemindahtanganan dengan cara tukar menukar aset Pemerintah Kota Surabaya berupa
tanah eks ganjaran atau bondo desa di Kelurahan Beringan-Kecamatan Sambikerep,
Kelurahan Jeruk-Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Babat Jerawat-Kecamatan Pakal, dan
Kelurahan Lidah Kulon-Kecamatan Lakarsantri. Aset yang disebutkan merupakan hasil
tukar guling antara Pemerintah Kota Surabaya pada masa Bambang DH dengan tanah
milik PT Ciputra Surya Tbk yang berada di daerah Pakal, dan salah satunya adalah Waduk
Sepat di Kelurahan Lidah Kulon Surabaya. Hal ini juga merupakan produk dari hadirnya
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UU No. 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa apabila desa itu menjadi kelurahan,
otomatis aset yang dimiliki desa akan berubah menjadi aset milik kelurahan yang dinaungi
oleh Pemerintah Kota.

Perwakilan warga mengaku tidak ada kesepakatan terhadap pemindah alihan
waduk pada kala itu. Warga baru sadar ketika proses tukar guling telah selesai pada tahun
2010, karena pada saat itu PT Ciputra Surya Tbk mulai melakukan penguasaan fisik dan
melakukan pemagaran terhadap Waduk Sepat. Ketika itu juga warga baru mengetahui
bahwa waduk sudah dilepas oleh Pemerintah Kota melalui SK Walikota Tahun 2008.

Penutupan waduk dilakukan selama tiga kali, yakni pada tahun 2010, 2011, dan
2015. Penutupan terbesar terjadi pada14 April 2015 lalu, hingga mendatangkan aparat
kepolisian dan TNI dalam jumlah yang besar. Pada kala itu, seluruh fasilitas yang ada di
sekitar waduk, seperti paving, kamar mandi, warung-warung, mainan anak-anak
dirobohkan oleh petugas yang sebagian besar adalah pihak kepolisian. Hanya musholla
saja yang di dalam area waduk yang tidak dihilangkan keberadaannya. Paska penutupan
pada April lalu hingga detik ini, waduk pun dijaga oleh security dari bagian utara atau di
sisi pintu masuk pihak pengembang.

Hal yang dirasakan ketika waduk ditutup adalah sekitar waduk terasa sepi karena
memang mampu menyatukan sosial-kemasyarakatan dan banyak warga yang mengunjungi
waduk ini hanya untuk memancing maupun cangkruk. Selain itu hilangnya tempat bermain
anak-anak. Diketahui bahwa dulunya waduk pernah menjadi pembuangan limbah dari
perumahan kawasan Citraland. Warga bersama Bapak Nonot, yakni salah satu advokat
yang telah lama bergerak bersama warga, pernah melakukan complain, namun warga
belum bisa menunjukkan bukti tersebut. Selain itu, ketika waduk ada hingga saat ini pun
masih terjadi banjir. Sehingga tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan waduk ketika
dilakukan alih fungsi.

Keterangan : alur digambarkan dan dimodifikasi berdasar hasil keseluruhan riset peneliti

MOTIVASI LSM DALAM MEMPERJUANGKAN WADUK SEPAT
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Awal mula LSM masuk adanya laporan dari warga kepada LSM sekitar tahun
2011. Langkah inilah yang kemudian berbagai LSM memanfaatkan jaringan kelembagaan
untuk melakukan gerakan memperjuangkan Waduk Sepat.Terdapat enam LSM yang
berperan aktif dalam mengadvokasi warga untuk memperjuangkan Waduk Sepat, seperti
WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Jawa Timurdiwakili oleh Rere Christanto
menyatakan bahwa pertimbangan WALHI dalam memperjuangkan Waduk Sepat ini
adalah mewujudkan dan memastikan hak hidup individu masyarakat atas lingkungan yang
baik dan sehat sesuai dengan tujuan besarnya. WALHI tidak akan membiarkan suatu
kondisi dimana ada permainan terselubung antara pihak pemodal dengan pemerintah
bersangkutan, karena sesuai dengan peristiwa di Waduk Sepat apabila waduk dialih
fungsikan oleh pihak pengembang, maka kerusakan lingkungan akan menyebar dan terjadi
di wilayah lain.

Motivasi PUSHAM (Pusat Studi Hak Asasi Manusia) Surabaya adalah pada sisi
HAM (Hak Asasi Manusia) terutama pada hak pemenuhan ekonomi, sosial, dan budaya.
Rencana penghilangan waduk akan menimbulkan potensi pelanggaran hak seluruh warga
Surabaya. Dampak yang dirasakan adalah banjir ketika musim hujan tiba dan hilangnya
resapan air. Selain itu pula penduduk setempat akan kehilangan haknya untuk hidup
dengan nyaman. Menurut Johan Avie, perwakilan PUSHAM, kisah Waduk Sepat
merupakan salah satu kasus yang berpotensi menghilangkan tradisi-tradisi lokal dengan
adanya budaya modern yang dibawa oleh para pemilik modal dalam perubahan fungsi
waduk.

LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Surabaya lebih memperjuangkan pada sisi
hukum sekaligusmenjadi koordinator dalam ranah hukum yang bernama BHS (Bantuan
Hukum Struktural),sebab terdapat ketimpangan struktural pada kasus Waduk Sepat antara
pemerintah dengan masyarakat. LBH Surabaya berusaha untuk menyeimbangkan struktur
yang timpang. Menurut Wachid, kasus Waduk Sepat merupakan kasus struktural dengan
paramaternya struktur yang timpang dan kelompok masyarakat yang dirugikan dalam
jumlah yang besar. Waduk Sepat merupakan daerah resapan air, apabila waduk ini
dialihfungsikan, tidak hanya beberapa orang saja yang dirugikan namun seluruh Kota
Surabaya akan juga merasakan dampaknya.

KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)
Surabayayang diwakili oleh Djuir melihat bahwa perlawanan konflik Waduk Sepatadalah
sebuah hak yang dimiliki setiap manusia untuk kemaslahatan hidupnya.Selain itu hampir
sama dengan motivasi dan tujuan LSM lainnya, masih ada pelanggaran-pelanggaran HAM
yang harus segera diselesaikan dan di sini peran pemerintah belum memenuhi hak asasi
warga negaranya. Selain dari sisi Hak Asasi Manusia, KontraS juga melihat akan
berkurang wilayah resapan air jika wadukdialihfungsikan dan akan menggeser budaya
tradisional setempat.

CMARs (Center for Marginalized Communities Studies) Surabaya diwakili oleh
Latanza, berusaha mengorganisir masyarakat agar lebih solid. CMARs melihat terdapat
permainan antara negara dengan pemilik modal, serta adanya upaya merebut hak warga
asli sekitar Waduk Sepat. Pemerintah dirasa lemah dalam melindungi hak-hak rakyat,
sehingga dalam gerakan advokasi ini CMARs lebih memperjuangkan hak-hak masyarakat
di sana, namun prosesnya melalui jalur hukum karena perwakilan CMARs yakni Latanza
memiliki latar belakang pendidikan dibidang hukum.

SCCC diwakili oleh Nonot Suryono sebagai advokat yang sejak awal kasus Waduk
Sepat terjadi. Apabila melihat dari sisi pendampingan anak, anak-anak harus mendapat
perhatianketika orangtuanya melakukan aksi dan penuntutan agar tidak terlantarkan.
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Sebelum waduk ditutupterdapat wisata di area sekitar waduk yang didukung fasilitas
umum seperti tempat bermain. Sehingga ruang bagi anak-anak untuk bermain pun hilang.
SCCCtidak hanya fokus pada hak-hak anak, namun juga memanfaatkan kekuatan advokat
yang tergabung didalamnya agar mampu memobilisasi sumber daya berupa pembelaan
proses hukum dengan maksimal.

KONFLIK DIANTARA PIHAK-PIHAK TERLIBAT
Pada konflik Waduk Sepat, warga terbelah menjadi kelompok warga yang pro pihak

pengembang, kelompok warga yang kontra terhadap pihak pengembang, dimana mereka
membentuk komunitas yang bernama LPBP (Laskar Pembela Bumi Pertiwi), dan sisanya
adalah warga yang bersikap pasif dalam penuntasan kasus Waduk Sepat. Warga yang pro
pihak pengembang adalah mereka yang pernah menerimadana CSR (Corporate Social
Responsibility) dari PT Ciputra Surya Tbk. Namun, apabila ditelaah kembali bahwa dana
tersebut sebetulnya adalah dana ganti rugi atas penutupan waduk. Dana CSR ini sudah ada
sejak tahun 2011 dan apabila terdapat warga yang belum mengambil dana tersebut, masih
diperbolehkan mengambil hingga hari iniberdasar kartu KK (Kepala Keluarga).

Ketika peneliti berusaha untuk melakukan wawancara dengan pihak pengembang
yakni PT Ciputra Surya Tbk, peneliti belum berhasil sebab pihak pengembang terkesan
tertutup. Namun, berdasar wawancara dengan beberapa pihak, pihak pengembang telah
melakukan kajian terhadap waduk tersebut dan menemukan waduk yang dapat difungsikan
sekitar 7000 m2 dari luas 6,675 hektar. Strategi selanjutnya yang dilakukan pihak
pengembang untuk menguasai waduk dengan menawarkan pengelolaan waduk kepada
warga untuk dibangun tempat wisata pemancingan maupun sentra PKL dengan tujuan
mampu meningkatkan kehidupan ekonomi warga.

Peneliti juga melihat kurangnya upaya dari Pemerintah Kota saat ini yang diwakili
oleh Walikota Tri Rismaharini dalam mengupayakan Waduk Sepat, seperti ketika LSM
dan warga beberapa kali aksi maupun melakukan gugatan, yang menemui bukan Bu
Risma, melainkan utusan dari Pemerintah Kota yang bertugas untuk menemui warga.
Adapun menurut pihak Kecamatan Lakarsantri yang diwakili oleh Bapak Rudy selaku
Kepala Seksi Fisik dan Prasarana, menyatakan bahwa proses tukar guling sudah sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kepemilikannya secara legal oleh PT Ciputra Surya
Tbk. Di sini, Pak Rudy menyatakan adanya keinginan baik dari pihak pengembang
menjadikan waduk tersebut menjadi obyek wisata yang mampu meningkatkan kehidupan
ekonomi warga sekitar.

Pihak DPRD Kota yang diwakili Bapak Syaifuddin Zuhri, ketua Komisi C DPRD
Kota Surabaya, menyatakan bahwa apabila masih ada masyarakat yang terdampak banjir,
maka beliau menyarankan kepada Pemerintah Kota untuk melakukan kajian pada waduk
tersebut mengenai kebutuhan penampungan volume air dalam kurun waktu dua tahun
untuk memastikan terjadi banjir atau tidak. Jika tidak terjadi banjir maka kewenangan akan
menjadi pemilik lahan, yakni PT Ciputra Surya Tbk. Di sisi lain, Bapak Machmud yang
juga dari Komisi C DPRD Kota Surabaya, mengatakan bahwa persoalan Waduk Sepat
merupakan sebuah produk hukum yang salah sebab terdapat manipulasi data dengan
menjadikan waduk sebagai pekarangan dalam administrasi, padahal fakta di lapangan
masih berupa waduk yang aktif. Sehingga terdapat kecacatan pada SK Walikota maupun
Surat Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh pihak pengembang.

STRATEGI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
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Strategi WALHI Jatim melalui jalur litigasi (gugatan hukum) yakniakan
mengajukan gugatan CLS (Citizen Lawa Suit). WALHI mengupayakan dalam penguatan
kapasitas dan pengorganisasian dalam tubuh warga sendiri. Kedua, gugatan sengketa untuk
keterbukaan informasi kepada Walikota dan DPRD Kota Surabaya di KIP (Komisi
Informasi Publik). Pada mulanya, WALHI mengajukan proses permohonan informasi
kepada Walikota dan DPRD Kota Surabaya, namun dalam jangka waktu sebulan lebih
tidak ada tanggapan, lalu WALHI mendaftarkan sengketa informasi publik kepada KIP
untuk mengetahui dasar yang digunakan Pemerintah Kota dalam melakukan tukar guling.
Ketiga, peran WALHI sebagai koordinator dalam melakukan aksi, kampanye, dan rilis
mediauntuk menyampaikan pesan kepada publik bahwa terdapat ancaman kerusakan yang
cukup besar di wilayah Surabaya Barat.

Strategi PUSHAM melalui sekolah hukum sebagai penguatan kapasitas di internal
warga terhadap pengetahuan hukum dan hak-haknya agar warga lebih tenang dan siap
menghadapi perlawanan dari pihak pengembang maupun Pemerintah Kota. Sebelum ada
sekolah PUSHAM, warga terlihat begitu reaktif dan mudah terpancing taktik yang
dimainkan oleh pihak yang pro terhadap pengembang yang berakibat pada kemarahan dan
kekerasan.

LBH Surabaya berfokus sebagai koordinator dalam bidang hukum. Pada 14
September 2015, warga bersama LSM telah melayangkan somasi atau notifikasi kepada
DRPD Kota Surabayauntuk mengingatkan kepada Pemerintah Kota dan DPRD Kota
Surabaya harus merubah kebijakannya dalam waktu 60 hari. Somasi tersebut juga
ditembuskan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Sehingga kegunaan notifikasi atau somasi
adalah untuk mengajukan gugatan Citizen Law Suit apabila somasi tersebut tidak mendapat
respon positif.

KontraS berperan dalam pendampingan sisi kekerasan. Ketika penutupan waduk,
warga yang kontra sempat mengalami kekerasan atau kriminalisasi dari pihak kepolisian.
Selain itu, membantu pembuatan legal hukum melalui pengacara yang berjalan bersama
KontraS. Pendekatan melalui media massa pun dilakukan, yakni kepada teman-teman AJI
(Aliansi Jurnalis Indonesia) untuk melakukan aksi kreatif dalam membangun sebuah
gerakan agar media meliput aksi tersebut. Dahulunya KontraS sempat melaporkan kasus
Waduk Sepat ke Komnas HAM dan memang Komnas HAM sudah beberapa kali turun
dalam menangani kasus ini. Namunbelum menemukan titik terang dalam penuntasan
Waduk Sepat.

CMARs melibatkan kalangan intelektual kampus atau mahasiswa beserta
Gusdurian untuk bergabung dalam gerakan sosial ini. CMARs juga memberikan bantuan
berupa pembelaan dari sisi hukum bersama LBH Surabaya dalam melakukan gugatan
selanjutnya, termasuk membantu dalam analisis sisi hukum dan memperkuat bukti-bukti.

SCCC diwakili oleh Bapak Nonot yang sekaligus berprofesi sebagai advokat,
sempat mengundang perwakilan warga di Kelurahan Lidah Kulon untuk melakukan
pertemuan di kantor SCCC sebelum ada penggusuran dari PTCiputra Surya Tbk. Peran
SCCC memang tidak terjun langsung, namun menggunakan kekuatan para advokat dalam
memperjuangkan Waduk Sepat. Dahulunya Waduk Sepat hanya sekedar waduk biasa,
namun setelah warga mengetahui bahwa waduk tersebut ditukar, warga mendapat saran
dari Pak Nonot menjadikan waduk ini sebagai destinasi wisata lokaluntuk menarik
masyarakat luas sekaligus mengingatkan pada publik untuk tetap menjaga waduk ini agar
tidak dialih fungsikan.
SUMBER DAYA MOBILISASI
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Peneliti menggunakan teori mobilisasi sumber daya. Teori ini termasuk dalam
kategori gerakan sosial baru apabila terdapat sebuah sistem mobilisasi yang terorganisisr
secara rasional (Singh, 2010: 135). Sumber daya yang pertama adalah pemimpin yang
memobilisasi sumber daya kelompok yakni berasal dari wargayang tegas menolak proses
tukar guling, dengan komunitas yang bernama LPBP (Laskar Pembela Bumi Pertiwi).
Namun, dalam tubuh LPBP sifatnya masih terpusat pada sosok kepemimpinan yang
mengandalkan beberapa orang saja, seperti ketua LPBP maupun sekretaris LPBP yang
memang terlihat lebih berperan dalam perjuangan kasus Waduk Sepat.

Kedua,pendukung atau pengikut yakni sekelompok warga yang kontra dan
berjuang mendapatkan Waduk Sepat kembali. Berdasar hasil wawancara dengan beberapa
pihak, warga yang kontra dan aktif bergerak saat ini jumlahnya sekitar 300 hingga 500
orang. Tentu ini berbeda pada awal konflik bisa mencapai ribuan orang. Ketiga, aset
keuangan dalam memperjuangkan Waduk Sepat berasal dari iuran warga sendiri yang
dikelola bersama melalui komunitas LPBP tersebut. Di sini, tidak ada LSM yang
memberikan dana ke warga maupun warga mengaku tidak penah membayar LSM dalam
memperjuangan kasus Waduk Sepat. Dana digunakan untuk biaya operasional, seperti aksi
kampanye, maupun biaya administrasi mengurus kelengkapan-kelengkapan dokumen
gugatan.

Sumber daya keempat yaitu profesional yang berbakat. Peran ini diisi oleh LSM
yang membantu dan mendampingi warga selama proses memperjuangkan Waduk Sepat,
sebab LSM memiliki strategi pengorganisasian dan perlawanan yang memperkuat
kesolidan warga, serta memiliki gagasan-gagasan yang dapat ditransfer ke warga sebagai
bentuk penguatan kapasitas warga. SehinggaLSM memiliki pengaruh besar terahadap
gerakan yang dilakukan warga agar lebih terorganisir.

Sumber daya kelima berupa akses kepada media. Warga tidak bergerak sendiri,
melalui KontraS membantu warga dengan jaringan AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia) untuk
meliput kasus ini agar mampu diketahui oleh publik. Pemanfaatan media massauntuk
menumbuhkan keprihatian publik secara luas bahwa fungsi Waduk Sepat sangat
diperlukan sebagai resapan air ketika hujan tiba sekaligus bermanfaat untuk kehidupan
masyarakat sekitar.

Interaksi antar Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat
dengan masyarakat dalam mengembangkan isu dan menyatukan ide bersama ketika
memperjuangkan Waduk Sepat, bermula ketika warga melaporkan kasus ini pada seorang
advokat yang tergabung dalam sebuah LSM dan memiliki kedekatan dengan berbagai
LSM di Surabaya. Melalui langkah itu, komunikasi pun terjalin antar LSM dan membentuk
sebuah jaringan. Ada banyak LSM yang merespon tentang kasus ini sesuai dengan
bidangnya. Di sinilah, kesempatan antar LSM maupun dengan warga yang kontra pun
bertemu. Mereka terus melakukan koordinasi mengenai perkembangan dan merancang
strategi mengenai Waduk Sepat. Hubungan yang intens tersebut membentuk sebuah
interaksi baik antar LSM maupun LSM dengan warga.

Salah satu contoh LSM dan warga melakukan gerakanpada September 2015 dengan
melakukan aksi di depan kantor DPRD Kota Surabaya untuk merubah kebijakan
(mencabut SK Walikota Tahun 2008 mengenai tukar guling) dalam waktu 60 hari.
Sehingga proses tersebut tidak akan masuk ke pengadilan. Sebelum melakukan aksi, warga
bersama LSM selalu melakukan koordinasi baik beberapa minggu sebelumnya maupun
saat malam sebelum esoknya tiba sesuai kondisi. Mereka merumuskan strategi yang perlu
dipersiapkan untuk melancarkan agenda mereka.
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Hal lain terkait koordinasi dan interaksi antar LSM maupun dengan warga, yakni
memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp dengan membentuk grup bernama
“Advokasi Waduk Sepat”. Semua pihak yang pernah terlibatakan tergabung dalam grup
tersebut. Pertemuan langsung pun tidak bisa dipastikan waktunya. Intensitasnyajuga
bergantung pada LSM tersebut karena ada yang menganggap bahwa advokasi Waduk
Sepat merupakan program. Sehingga bagi LSM yang memasukkan kasus ini sebagai
program memang terlihat intens saat melakukan proses advokasi, seperti LBH Surabaya.
Untuk PUSHAM dan WALHI, walaupun tidak masuk dalam programnya, namun kedua
LSM ini terlihat begitu intens dalam melakukan gerakan advokasi. Sehingga, gerakan
sosial selalu diikuti oleh sejumlah individu yang memiliki tujuan dan identitas kolektif
yang sama, yang secara bersama-sama telibat dalam aksi kolektif. (Klandermans, 2005:
xiv)

KESIMPULAN
Berdasarkan temuan di lapangan, peneliti melihat bahwa motivasi Lembaga

Swadaya Masyarakat melakukan gerakan sosial dalam memperjuangkan Waduk Sepat
memiliki dasar yang hampir sama yakni untuk mengembalikan fungsi waduk seperti
semula agar tidak dialihfungsikan, untuk membela hak-hak masyarakat yang tertindas oleh
kepentingan kaum pemilik modal, dan sekaligus menyadarkan warga agar mampu
bergerak menggunakan kekuatannya sendiri sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat
sekaligus mencapai kesejahteraan masyarakat.LSM bersama warga bersatu sebagai bentuk
aksi kolektif yang tergabung dalam Tim Advokasi Waduk Sepat, melakukan suatu gerakan
didasarkan atas pertimbangan rasionalitas yakni menginginkan SK Walikota dicabut dan
waduk kembali, serta dapat difungsikan oleh warga. Mereka menggunakan berbagai
sumber daya yang ada dan merumuskan berbagai strategi untuk mengembalikan waduk
seperti fungsinya. Sehingga reaksi rasional dari LSM maupun warga memunculkan sebuah
gerakan sosial untuk memperjuangkan Waduk Sepat.
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