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Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul ” Pencegahan

Dampak Pembangunan Jembatan Suramadu terhadap Ekologi dengan  Metode

Master Plan Madura Terpadu”. Karya tulis ini sengaja disusun oleh penulis untuk

mempelajari lebih lanjut bagaimana dampak negatif dari beroperasinya jembatan

Suramadu yang dilihat dari segi ekologi khususnya pada ekologi darat wilayah

Madura. Selain itu dalam karya tulis ini penulis mencoba untuk menawarkan

solusi untuk mencegah dampak negatif ekologi beroperasinya jembatan

Suramadu.

Terima kasih penulis sampaikan kepada orang tua yang telah mendukung

kami, Dr. Fatchur Rohman, M.Si., selaku dosen pembimbing yang membimbing
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teman Jurusan Biologi serta kepada seluruh pihak yang telah membantu

selesainya karya tulis ini.

Penulis sadar, karya tulis ini masih banyak kekurangan, karena tak ada

gading yang tak retak. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan

karya-karya selanjutnya. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat.

Amin.
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RINGKASAN

Sativa, Khoridah dan Juliyatin Putri Utami. 2010. Pencegahan Dampak
Pembangunan Jembatan Suramadu terhadap Ekologi Darat dengan Metode
Master plan Madura Terpadu

Pulau Madura yang menjadi bagian dari provinsi Jawa Timur, mengalami
kondisi yang kurang menguntungkan. Laju pertumbuhan ekonomi lambat dan
income perkapita tertinggal. Pergerakan jalur transportasi yang terhambat
membuat pembangunan jembatan Suramadu dinilai penting sebagai pembuka
awal. Pada tanggal 10 Juni 2009 jembatan Suramadu yang merupakan salah satu
ikon Jawa Timur diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mulai
beroperasi pada tanggal 12 Juni 2009. Beroperasinya jembatan Suramadu tidak
hanya membawa keuntungan saja, namun juga dampak negatif. Dampak negatif
ini dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya aspek sosial, politik, budaya,
ekonomi dan ekologi. Dampak ekologi yang ditimbulkan akibat beroperasinya
jembatan Suramadu diantaranya rusaknya ekosistem darat berupa alih fungsi
lahan yang mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi.

Secara geografis, pulau Madura terletak di di sebelah timur laut  Jawa
Timur. Pulau yang ditempati oleh suku asli Madura ini memiliki luas wilayah
kurang lebih 5.250 km2 . Dari aspek ekonomi secara keseluruhan, Madura
termasuk salah satu daerah miskin di provinsi Jawa Timur. Kesempatan ekonomi
lain yang terbatas telah mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan. Faktor-
faktor ini telah mengakibatkan emigrasi jangka panjang dari Madura sehingga
saat ini banyak masyarakat suku Madura tidak tinggal di Madura. Namun,
Madura menyimpan beberapa potensi baik potensi sumber daya alam, potensi
ekonomi, dan potensi sosial budaya.  Banyak potensi alam di pulau Madura yang
belum dimaksimalakan karena keterbatasan arus informasi yang keluar dan
masuk di wilayah ini. Beroperasinya jembatan Suramadu diharapkan dapat
mengurangi ketimpangan yang terjadi.

Suatu ekosistem terdiri faktor abiotik dan biotik yang berinteraksi
membentuk suatu sistem. Faktor abiotik merupakan faktor lingkungan yang
bersifat non hayati, sedangkan faktor biotik bersifat hayati yaitu merupakan
organisme yang berpengaruh terhadap organisme lain. Interaksi yang terjadi
antara faktor penyusun suatu ekosistem terjadi dalam keadaan seimbang. Jika
suatu ekosistem tidak mampu mengendalikan akibat dari perubahan yang terjadi,
maka dapat dikatakan bahwa ekosistem telah berada dalam keadaan tidak
seimbang dan akan menimbulkan dampak yang negatif.

Usaha meminimalisir dampak negatif ekologi yang ditimbulkan salah
satunya adalah penataan ruang kota. Umumnya setiap kota memiliki master plan
tata ruang kotanya. Pembuatan master plan madura terpadu dimaksudkan untuk
memaksimalkan potensi masing-masing kabupaten yang ada di pulau Madura
sehingga kemajuan pulau Madura merata. Master plan madura terpadu dimulai
dari mengidentifikasi, memetakan, menata ruang, merumuskan pemetaan,
membentuk badan pengawas, membuat kerjasama, dan menyosialisasikan dan
melakukan pendekatan kepada masyarakat.



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi menjadi kunci penting dalam perkembangan
sebuah wilayah. Propinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk mencapai 33 juta
jiwa, menjadi salah satu propinsi dengan kerapatan penduduk yang padat. Sebagai
pintu gerbang Indonesia Timur, Jawa Timur juga memegang kunci penting laju
industri dan perdagangan, maka tak dapat ditolak jika jalur transportasi menjadi
bagian penting laju roda industri.

Sementara di sisi lain, Pulau Madura yang menjadi bagian dari provinsi
Jawa Timur, mengalami kondisi yang kurang menguntungkan. Laju pertumbuhan
ekonomi lambat dan income perkapita tertinggal. Pergerakan jalur transportasi
yang terhambat membuat pembangunan jembatan Suramadu dinilai penting
sebagai pembuka awal. Setelah menunggu selama 40 tahun dan 6 tahun
pembangunan, pada tanggal 10 Juni 2009 jembatan Suramadu yang merupakan
salah satu ikon Jawa Timur diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono. Dan jembatan Suramadu mulai beroperasi pada tanggal 12 Juni 2009.
Adanya jembatan sepanjang lebih dari 5 km memudahkan masyarakat yang akan
menyeberang dari pulau Jawa ke pulau Madura maupun dari pulau Madura ke
pulau Jawa. Saat ini masyarakat baik yang ingin menyeberang ke pulau Jawa
maupun ke pulau Madura tidak lagi harus melalui jalur laut.

Dengan Jembatan Suramadu yang akan menghubungkan Surabaya dengan
Pulau Madura melalui jalan darat, diharapkan ketimpangan sosial dapat segera
direduksi. Arus transportasi yang cepat dan efektif akan membuat perkembangan
Madura segera melejit, bersaing dengan daerah-daerah lain. Tata wilayah dan tata
guna lahan juga akan terbentuk secara proporsional.

Namun, beroperasinya jembatan Suramadu tidak hanya membawa
keuntungan saja, dampak negatif juga muncul. Dampak negatif ini dapat dilihat
dari beberapa aspek, diantaranya aspek sosial, politik, budaya, ekonomi dan
ekologi. Dampak ekologi yang ditimbulkan akibat beroperasinya jembatan
Suramadu diantaranya rusaknya ekosistem darat berupa alih fungsi lahan yang
mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi. Metode Masterplan merupakan
metode perencanaan tata ruang dimana metode ini berfungsi untuk menetapkan
kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai kawasan industri, kawasan
pengembangan infrastruktur, kawasan perumahan serta kawasan hijau.
Diharapkan dengan adanya penerapan metode Masterplan kawasan hijau yang
telah ditetapkan keberadaannya dapat menanggulangi dampak pembangunan
berupa ketidakseimbangan ekosistem.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan judul ”Pencegahan
Dampak Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Ekologi Darat dengan
Metode Masterplan Madura Terpadu” sebagai solusi yang dapat meminimalisir
dampak negatif dari ketidakseimbangan ekosistem akibat alih fungsi lahan yang
tidak pada tempatnya.

Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:



1. Memaparkan dampak pengoperasian jembatan Suramadu terhadap ekologi
laut dan darat wilayah Madura.

2. Memaparkan penerapan metode Masterplan Madura terpadu sebagai
upaya pencegahan dampak ekologi pasca pembangunan jembatan
Suramadu.

Kegunaan

Karya tulis ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Penulis

Memberikan tambahan wawasan dan keterampilan dalam menuangkan
gagasan.

2. Pembaca
Memberikan informasi kepada pembaca mengenai dampak ekologi yang
mungkin timbul dari beroperasinya jembatan Suramadu dan solusi yang
dapat meminimalisir dampak negatif tersebut.

GAGASAN

Beberapa Tinjauan tentang Suramadu, Madura dan Lingkungannya

Tinjauan tentang Proyek Jembatan Suramadu
Melalui Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No:

320/ KPTS/ M/ 2003 dibentuk Proyek Induk Pembangunan Jembatan Surabaya
Madura (Suramadu). Secara institusi Proyek Induk Pembangunan Jembatan
Suramadu berada di bawah pembinaan dan tanggung jawab Direktur Jenderal
Prasarana Wilayah melalui Direktur Prasarana Wilayah Tengah.

Gambar 1. Jembatan Suramadu dari Sisi Samping

Gambar 2. Jembatan Suramadu dari Sisi Utara



Gambar 3. Jembatan Suramadu dari Sisi Selatan

Pemilihan lokasi jembatan suramadu didasarkan atas beberapa
pertimbangan. Adapun beberapa pertimbangan dipilihnya lokasi Kenjeran pada
sisi Surabaya dan Labang pada sisi Madura sebagai berikut:

- Lintasan kapal relatif kecil, lebih kecil dari 2000 GRT (Gross
Registered Tonnase). Tidak mengganggu kebutuhan manuver kapal serta
jauh dari lintasan feri. Kedalaman laut rata-rata 17 meter dan kondisi
geologi memungkinkan biaya konstruksi yang lebih rendah.

- Kedua ujung jembatan merupakan daerah yang relatif datar dan
terbuka, tidak banyak perumahan, dan dapat terhubung langsung dengan
rencana jaringan jalan tol. Hasil studi amdal menunjukkan bahwa dampak
yang ditimbulkan masih dapat dikendalikan dengan mengikuti rekomendasi
RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) dan RKL (Rencana Pengelolaan
Lingkungan). Di sisi Surabaya, ujung Jembatan Suramadu berlokasi di
Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran dan pada sisi Madura
terletak di desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, kabupaten Bangkalan.
Di sisi Surabaya, ujung jembatan terletak pada daerah dataran rendah
dengan ketinggian antara 0-3 meter di atas permukaan laut dan kemiringan
0-2%, dan kondisi lahan pasang surut (Anonim, 2008).
Di sisi Madura, ujung jembatan berada pada daerah perbukitan dengan

dengan ketinggian 2-17 meter di atas permukaan laut yang merupakan perbukitan
dengan kemiringan 2-15%. Titik awal centerline jembatan di sisi Surabaya
terletak pada koordinat 7° 12' 28,72" LS dan 112° 46' 40,47" BT dan titik awal di
sisi Madura terletak pada koordinat 7° 09' 31,82" LS dan 112º 46'52,10" BT.
Azimuth Jembatan sebesar 3° 46' 23".

Manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat Madura dengan beroperasinya
Jembatan Suramadu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah penduduk merangsang naiknya permintaan
barang dan jasa, sehingga memperlancar roda perekonomian.

2. Mendorong masyarakat untuk lebih meningkatkan kegiatan produksi
barang   pada   berbagai   sektor   ekonomi   seperti   sektor   kelautan,
pertanian, industri, maupun sektor jasa seperti perdagangan (baik
perdagangan besar maupun perdagangan kaki lima), sektor pariwisata,
sektor perhotelan dan sebagainya. Peningkatan produksi ini akan
merangsang peningkatan aktivitas perekonomian di Madura yang
selanjutnya akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan
ekonomi  daerah  yang  akan  semakin  cepat  disatu  sisi,  serta
mengurangi terjadinya kesenjangan perkembangan wilayah di sisi
lainnya.



3. Mengurangi tingkat pengangguran tenaga kerja, dan menciptakan
lapangan kerja baru yang sesuai dengan budaya masyarakat Madura
(sekaligus mengurangi masalah sosial) sehingga dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pendapatan
antara daerah dan antara sektor ekonomi.

4. Pendapatan masyarakat yang tinggi dapat mendorong permintaan atau
daya beli yang lebih tinggi, dan tabungan tinggi sehingga dapat
mendorong kembali investasi.

5. Meningkatnya kebutuhan akan permukiman dan infrastruktur, yang
pada gilirannya akan meningkatkan PDRB dan kesejahteraan
masyarakat.

6. Mempercepat informasi dan memantapkan integritas nasional
sehingga tercipta situasi yang kondusif dan membuat daya tarik para
investor untuk menanamkan modal, perbaikan teknologi dan
manajemen di daerah Madura.

Tinjauan tentang Pulau Madura
Pulau Madura merupakan suatu pulau yang terletak di sebelah timur laut

Jawa Timur. Pulau yang ditempati oleh suku asli Madura ini memiliki luas
wilayah kurang lebih 5.250 km2 (lebih kecil daripada pulau Bali, dengan
penduduk sekitar 4 juta jiwa.

Dari aspek ekonomi secara keseluruhan, Madura termasuk salah satu
daerah miskin di provinsi Jawa Timur. Tidak seperti Pulau Jawa, tanah di Madura
kurang cukup subur untuk dijadikan tempat pertanian. Kesempatan ekonomi lain
yang terbatas telah mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan. Faktor-faktor
ini telah mengakibatkan emigrasi jangka panjang dari Madura sehingga saat ini
banyak masyarakat suku Madura tidak tinggal di Madura. Penduduk Madura
termasuk peserta program transmigrasi terbanyak.

Meskipun selama ini kita mengenal Madura dengan ‘kekurangannya’,
namun dibalik itu Madura menyimpan beberapa potensi baik potensi sumber daya
alam, potensi ekonomi, dan potensi sosial budaya. Potensi sumber daya alam yang
dipunyai Madura meliputi galian, minyak dan gas alam, bahan galian C, kekayaan
fauna 32 jenis (burung Gosong satwa unik), flora 24 jenis, ekosistim hutan musim
dataran rendah, serta Taman Wisata Laut. Sedangkan potensi ekonomi yang
dipunyai Madura meliputi tembakau, mente, kelapa, dan Kapuk randu. Madura
juga telah menjadi penghasil dan pengekspor utama garam. Untuk potensi sosial
budaya Madura mempunyai beberapa hal yang unik yaitu antara lain Karapan
Sapi, batik Madura, semangat kesetiakawanan yang tinggi, terbuka dan ulet.

Pulau Madura terdiri dari 4 kabupaten mulai dari Bangkalan, Sampang,
Pamekasan dan Sumenep. Apabila ditinjau dari aspek ekologi, keempat daerah ini
memiliki cakupan yang berbeda-beda. Dan masing-masing memiliki keunikan
tersendiri. Masyarakat Madura mayoritas tinggal di wilayah pesisir. Sebelah utara
dan timur berhadapan dengan Laut Jawa, sebelah selatan dan barat berbatasan
Selat Madura. Sebagian besar mengandalkan hidupnya sebagai nelayan tradisional
dan petani tambak air payau serta usaha budidaya laut.

Madura Kepulauan menyimpan potensi alam seperti Migas, bahan mineral,
bioteknologi kelautan dan sumber daya energi alternatif. Sektor pertambangan dan
energi merupakan sektor yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan
daerah. Di perairan Madura seluas 50.000 kilometer persegi atau sekitar 45,45%

http://id.wikipedia.org/wiki/Bali
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Madura
http://id.wikipedia.org/wiki/Transmigrasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Natrium_klorida


dari luas perairan propinsi Jawa Timur, menyimpan harta terpendam berupa emas
hitam yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi lainnya adalah
kekayaan pulau-pulau kecil yang jumlahnya mencapai 122 pulau (Sumenep 121,
Sampang 1 pulau). Pulau-pulau kecil pada umumnya merupakan sumber daya
dengan potensi sangat tinggi, tercermin dari kondisi biogeofisiknya. Melihat
keragaman hayati (megabiodiversity), pengembangan pulau-pulau kecil di
Madura sangat dimungkinkan untuk wisata bahari, perikanan tangkap, perikanan
budidaya, pengolahan dan industri bioteknologi (Nawardi, 2008).

Dampak Ekologi Beroperasinya Jembatan Suramadu bagi Ekologi Darat di
Wilayah Madura

Pasca pembangunan Jembatan Suramadu pengembangan dari berbagai
aspek mulai menyentuh kawasan Madura. Berbagai perencanaan untuk menjadi
kawasan industri mulai dicanangkan. Beberapa titik kawasan yang dianggap
berpotensi untuk kawasan ekonomi dan industri mulai diklasifikasikan ke dalam
lahan siap dibangun. Akibat dari hal ini akan ada beberapa lahan yang dialihkan
fungsinya untuk memenuhi harapan pengembangan ini.

Dengan adanya jembatan Suramadu yang sudah mulai beroperasi, maka
arus transportasi dari pulau Jawa ke pulau Madura dan sebaliknya akan semakin
lancar. Dengan semakin lancarnya arus transportasi, maka pulau Madura akan
memiliki akses perdagangan dan industri yang semakin luas. Apalagi dengan
potensi yang dimiliki oleh pulau ini. Terdapat tujuh  potensi dalam pengembangan
kawasan ekonomi khusus di kaki Suramadu sisi Madura seluas 600 hektare,
pembangunan infrastruktur (pelabuhan petikemas), kawasan pusat peternakan
Sapi Madura, recovery lahan garam, industri minyak atsiri (parfum dari bahan
baku bunga melati), agro industri (ketela pohon, jagung, kedelai dan tanaman
obat), dan industri perikanan.

Menurut Nawardi (2008) pulau Madura memiliki 104 blok sumber migas
yang sudah dikapling investor, dan baru 14 blok di antaranya yang dieksploitasi.
Potensi alam di Madura didominasi oleh gas dan reservoir (sumber minyak) di
sana adalah ujung reservoir yg membentang dari cepu ke arah timur. Lokasi
minyak lepas pantai yang sedang produksi terletak di Pulau Pegerungan,
Kabupaten Sumenep, dengan kontraktor Kodeco Lapangan Poleng. Sedangkan
yang sedang dalam tahap eksplorasi berada di lokasi Sumenep (Arco Kangean),
Sampang (Gulf Ketapang Madura, Santos Sampang), dan Bangkalan (Kodeco
Blok Barat).

Berdasarkan beberapa potensi alam yang menjamin jaminan mutu untuk
dikembangkan akan mengarahkan pengembangan ke beberapa potensi tersebut.
Sehingga dapat dimungkinkan bahwa akan banyak eksploitasi yang dilakukan di
beberapa titik potensi. Beberapa kawasan tersebut apabila tidak diperhatikan
dalam hal eksploitasinya, maka akan berdampak buruk bagi lingkungan. Banyak
pihak kini sudah berebut lahan di kawasan Bangkalan. Beberapa pembangunan di
kawasan sisi pantai telah mengorbankan hutan mangrove yang berfungsi sebagai
pagar daratan. Namun eksekusi lahan telah dilakukan sehingga dapat berakibat
pada erosi dan sedimentasi daratan. Akibatnya, di bibir pantai wilayah tersebut
adalah hancurnya konservasi Bangkalan secara bermakna (Wijoyo, 2009).

Selain hilangnya lahan hijau yang dieksekusi untuk pembangunan



misalnya industri, akan terdapat pengaruh yang ditimbulkan setelah industri
berjalan. Setiap industri akan menghasilkan produk sampingan berupa gas, cair
dan kebisingan. Produk sampingan ini ada yang dapat terurai dan ada yang tidak
dapat terurai. Produk sampingan yang tidak dapat terurai akan menjadi polutan
yang mencemari lingkungan.

Pencemaran dapat berupa pencemaran udara, air, tanah bahkan
pencemaran suara. Tanah yang tercemar akan berpengaruh terhadap produksi air
tanah. Industri yang membuang limbah cair ke sungai akan mencemari air sungai.
Sungai-sungai di Madura seperti halnya di kota-kota besar lainnya juga digunakan
sebagai MCK (Mandi, Cuci dan Kakus). Sungai yang telah tercemar akan
berpengaruh pada kesehatan masyarakat yang memanfaatkan sungai sebagai
MCK dan untuk keperluan memasak. Pencemaran sungai pada akhirnya akan
bermuara di laut. Polutan yang ikut bermuara di laut akan mencemari ikan-ikan
yang hidup di dalamnya. Hal ini juga dapat menurunkan kesehatan masyarakat
yang mengonsumsi ikan. Selain limbah cair yang mencemari air sungai, industri
juga mengahsilkan emisi gas karbon yang memberikan efek rumah kaca. Polusi
semakin meningkat dan hal ini pula yang menghubungkan dengan perubahan
suhu.

Beroperasinya jembatan Suramadu akan menyebabkan terjadinya
pertambahan jumlah penduduk di pulau Madura. Konsekuensinya, perumahan
atau lahan pemukiman akan bertambah. Pembangunan yang dilakukan dengan
mengambil alih fungsi lahan akan menyebabkan perubahan-perubahan dalam
komponen penyusunnya. Berkaitan dengan hal ini, kebutuhan  berbagai  aktivitas
hidup manusia  dinyatakan  setara  dengan  kebutuhan  energi  kimia  karbohidrat
sebesar 28 MJ/orang/hari, yang diambil dari berbagai sumber daya lingkungan.
Aktivitas kehidupan manusia mengeluarkan  karbondioksida  sebesar  2,6
kg/orang/hari,  yang  akan memberi  tekanan  terhadap  lingkungan
(Mangkoedihardjo, 2005).

Seluruh  sumber energi diambil dari  lingkungan dan keluaran
karbondioksida  terbuang ke  lingkungan  di  mana  aktivitas  kehidupan  manusia
berlangsung  dan  di  mana  sumber-sumber  energi  berada. Jadi  di  satu  tempat
energi  diambil  dan mendapat  tekanan  balik.  Pengambilan energi terus
meningkat sejalan dengan perkembangan penduduk dan aktivitas manusia,
demikian  juga  lingkungan mendapat peningkatan  tekanan karbondioksida.
Efek telah terasa adanya kenaikan pemanasan global dan perubahan klimatologi.

Perubahan yang terjadi pada komponen penyusun suatu ekosistem akan
mengakibatkan ekosistem tersebut tidak lagi berjalan seimbang. Menurut Krebs
(2001), perubahan alih fungsi lahan akan menyebabkan hilangnya habitat untuk
tumbuhan dan komunitas hewan serta fragmentasi habitat. Hal ini akan
berpengaruh pada jumlah suatu populasi baik tumbuhan maupun hewan tertentu.
Bukan suatu hal yang mustahil jika nantinya jumlah satwa di Madura akan
berkurang karena habitat satwa tersebut sudah tidak ada lagi. Habitat hewan yang
hilang juga akan mnyebabkan beberapa satwa liar dan berbahaya seperti ular
muncul di tengah pemukiman manusia (Anonim, 2000).

Berkurangnya populasi tumbuhan hijau akan berakibat terganggunya rantai
makanan yang di dalamnya terdapat arus energi. Jika industrialisasi dan
pembangunan dilakukan di lahan yang potensial sebagai lahan hijau maka akan
meningkatkan kadar CO2. Siklus karbon akan terganggu dan mengakibatkan



temperatur wilayah Madura berubah karena sinar matahari terpantul kembali
akibat efek rumah kaca yang ditimbulkan dan meningkatkan suhu wilayah
tersebut (Campbell, 2006).  Peningkatan emisi gas karbon ini akan mempengaruhi
iklim di wilayah Madura salah satunya meningkatkan temperatur wilayah Madura.

Di samping itu, seiring dengan  bertambahnya jumlah populasi penduduk
di Madura, akan dimungkinkan semakin banyak pula sampah rumah yang
dihasilkan. Ketidakdisiplinan masyarakat dalam hal pembuangan sampah menjadi
kendala yang patut diperhitungkan. Sampah yang tidak dapat diuraikan akan
menambah beban berat bagi lingkungan. Berdasarkan analisa ini pengolahan dan
pembangunan yang melibatkan lingkungan hendaknya diperhitungkan pengaruh
buruk yang akan ditimbulkan. Karena apabila tidak dipikirkan dan diatur sebaik-
baiknya akan banyak masalah yang timbul dan mengganggu kesejahteraan
makhluk hidup.

Penerapan Metode Masterplan Madura Terpadu sebagai Upaya Pencegahan
Dampak Ekologi Pasca Pembangunan Jembatan Suramadu

Masterplan Madura Terpadu merupakan suatu metode perencanaan tata
ruang kawasan Madura. Metode ini merupakan suatu perencanaan penetapan
kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai kawasan industri, kawasan
pengembangan infrastruktur, kawasan perumahan, serta kawasan hijau.
Perencanaan masterplan ini disusun oleh masing-masing pemerintah daerah
kabupaten di Madura. Masing-masing pemerintah benar-benar melakukan
penataan ruang wilayah secara terperinci, sehingga terdapat petak-petak kawasan
yang dibagi untuk pembangunan dengan tidak mengesampingkan kelestarian
ekologi.

Untuk perencanaan tata ruang ini, pemerintah sebelumnya dapat
mengidentifikasi potensi setiap bagian dari wilayah di masing-masing kabupaten.
Pemerintah menyiapkan konsep peraturan dan pembagian yang jelas pada
kawasan-kawasan tersebut, dengan mempertimbangkan aspek ekologi. Pemetakan
kawasan ini benar-benar difokuskan pada masing-masing sektor dengan
pembatasan yang jelas dan diatur ke dalam bentuk peraturan daerah. Misalnya
untuk pengembangan industri di dekat kawasan pantai dibatasi untuk beberapa
industri dengan memperhatikan lingkungan di sekitar lahan yang akan dibangun.
Tidak mengorbankan kawasan konservasi mangrove di kawasan pesisir. Masing-
masing kawasan industri harus menyediakan lahan untuk penghijauan. Dengan
konsep yang jelas diharapkan keseimbangan pembangunan dan kelestarian
ekologi dapat berjalan secara sinergis.

Beberapa strategi pengimplementasian yang ditawarkan dalam metode
Masterplan Madura Terpadu sebagai berikut:
1.  Mengidentifikasi kawasan di setiap kabupaten, kemudian

mengklasifikasikannya ke dalam kategori kawasan industri, kawasan wisata,
kawasan infrastruktur, kawasan perdagangan, serta kawasan hijau. Masing-
masing pemerintah kabupaten harus dapat mendata kawasan mana yang
potensial untuk industri, kawasan mana yang potensial untuk pariwisata dan
kawasan lain yang sesuai dengan fungsinya.

2.  Memetakan kawasan-kawasan yang telah dikategorikan berdasarkan fungsinya



ke dalam batasan-batasan yang jelas. Setiap kawasan yang telah teridentifikasi
memiliki batas yang jelas dengan luas seberapa besar dan mencakup daerah di
sebelah mana.

3.  Menata ruang tata letak dengan konsep penyeimbangan pada masing-masing
kawasan. Setiap kawasan memiliki konsep pemyeimbangan dengan
lingkungan, misalnya untuk kawasan industri yang akan dibangun menjadi
pabrik diharuskan menyisakan sekian hektar lahan untuk ditanami hijauan.

4.  Merumuskan pemetaan kawasan ke dalam peraturan daerah yang disahkan
secara hitam di atas putih oleh masing-masing pemerintah daerah. Setelah
pembatasan kawasan jelas, dirumuskan ke dalam konsep tata ruang kota yang
diatur dan disahkan oleh pemerintah setempat.

5.  Membentuk badan pengawas kawasan secara hukum sehingga apabila terjadi
pelanggaran dapat ditindak secara tegas. Hal ini diberlakukan pada seluruh
daerah yang mencakup 4 kabupaten di Madura.

6.  Perpaduan masing-masing peraturan tentang kawasan tersebut dari masing-
masing kabupaten ke dalam bentuk kerjasama solid saling melindungi dan
mengawasi berdasarkan kesatuan pulau Madura. Setelah ditetapkan seluruh
konsep tata ruang tersebut dijadikan satu ke dalam bentuk Masterplan Madura
Terpadu. Segala hal yang berkaitan dengan pembangunan, pengolahan dan
pengembangan yang bertempat di kawasan Madura menjadi pemikiran dan
tanggung jawab bersama seluruh pihak di Madura.

7.  Sosialisasi atau pendekatan masyarakat yang terkait dengan Masterplan dan
kepentingan lingkungan perlu dilakukan untuk menghindari sudut pandang
yang berbeda.

Dilihat  dari  sudut  pandang  penataan  ruang,  salah  satu  tujuan
pembangunan  yang hendak  dicapai  dalah mewujudkan  ruang  kehidupan  yang
nyaman,  produktif,  dan berkelanjutan.  Ruang  kehidupan  yang  nyaman
mengandung  pengertian  adanya kesempatan  yang  luas  bagi  masyarakat  untuk
mengartikulasikan  nilai-nilai  sosial budaya dan  fungsinya sebagai manusia.
Produktif mengandung pengertian bahwa proses produksi dan distribusi berjalan
secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk
kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing (Amron, 2007).
Sementara  berkelanjutan  mengandung  pengertian  dimana  kualitas lingkungan
fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk
kepentingan generasi saat  ini, namun  juga generasi yang akan datang.

Pembangunan hakekatnya adalah upaya perubahan dari kondisi kurang
baik menjadi  lebih baik. Untuk  itu, pemanfaatan sumber daya alam dalam proses
pembangunan perlu  selalu  dikaitkan  daya  dukung  lingkungannya  agar
lingkungan  sebagai ruang  hidup manusia  tidak  terdegradasi.  Dengan  demikian
setiap  kegiatan pembangunan harus terintegrasi dengan pembangunan lingkungan
hidup. Upaya  pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah  dalam  rangka  terciptanya
pelestarian fungsi-fungsi  lingkungan,  terkendalinya  kerusakan  dan  pencemaran
lingkungan demi terjaganya mutu lingkungan hidup bagi tercapainya peningkatan
kualitas hidup secara transgenerasi. Dengan demikian akan dicapai manfaat
pembangunan yang optimum dengan pengurangan dampak negatif bagi Madura
khususnya dan Indonesia pada umumnya.



KESIMPULAN

Beroperasinya jembatan Suramadu akan merangsang pertumbuhan dan
perkembangan pulau Madura. Dengan potensi yang dimiliki, pulau Madura akan
menjadi sasaran banyak investor. Pembangunan di beberapa kawasan potensial
akan menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem serta yang berakibat
pada perubahan iklim wilayah Madura dan hilangnya habitat bagi beberapa
komunitas hewan dan tumbuhan akan mengurangi jumlah populasi hewan dan
tumbuhan.

Untuk mengatasi masalah yang timbul akibat beroperasinya jembatan
Suramadu yang berdampak pada pembangunan di kawasan yang memiliki
potensi, metode Master Plan Madura Terpadu dapat menjadi alternatif solusi.
Metode ini menggunakan konsep mengidentifikasi kawasan dan
mengklasifikasikannya, memetakan kawasan-kawasan yang telah dikategorikan,
menata ruang tata letak, merumuskan pemetaan kawasan, membentuk badan
pengawas kawasan secara hukum, memadukan masing-masing peraturan tentang
kawasan tersebut dari masing-masing kabupaten dan yang terakhir adalah
menyosialisasi atau pendekatan kepada masyarakat.

Namun metode ini akan ini akan dapat diaplikasikan dengan baik apabila
didukung oleh kerja sama yang baik dari kalangan pemerintah dan masyarakat.
Pemerintah Daerah Madura diharapkan tegas dalam memberlakukan peraturan
tentang konsep tata ruang di seluruh wilayah cakupan serta terus berkoordinasi
dengan pemerintah pusat. Pihak investor hendaknya memperhatikan analisis
dampak lingkungan dari pembangunan yang dilakukan. Masyarakat turut serta
mengawasi dan melindungi konsep tata ruang yang telah disepakati bersama.
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