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Bermula pada pertengahan tahun 2010 di Desa Lakardowo, Jetis, Mojokerto ada sebuah perusahaan 

yang akan memproduksi batako dan kertas dan sudah didahului dengan sosialisasi ke perangkat desa 

dan tokoh masyarakat tapi tidak pernah melibatkan warga di Desa Lakardowo. 

 

Sampai setahun sesudah dilakukan sosialisasi ke perangkat desa dan tokoh masyarakat, ada kegiatan 

pembuangan bahan padat yang diduga limbah di kawasan Dusun Kedung Palang dan Sambi Gembol 

yang berbatasan dengan Dusun Greol. 

 

Aktifitas pembuangan bahan padat itu dilakukan dengan menggunakan truk colt diesel dengan jumlah 

yang sangat banyak dan asal usul limbahnya tidak diketahui oleh warga di Desa Lakardowo, Jetis, 

Mojokerto. 

 

Dampak dari aktifitas yang dilakukan truk-truk pembuangan bahan padat yang diduga limbah, warga 

merasa ternganggu ketenangan dan kesehatannya, karena lalu lalang truk pengangkut bahan pada 

yang diduga limbah semakin hari semakin meningkat. 

 

Warga merasakan gangguan dari debu-debu yang berterbangan dan bau yang sangat menyengat dari 

lokasi pembuangan limbah padat yang ada di kawasan Dusun Kedung Palang dan Sambi Gembol yang 

berbatasan dengan Dusun Greol. 

 

Kegiatan itu berlangsung sampai pertengahan 2011 dan dilajutkan dengan pembangunan gudang-

gudang pada pertengahan 2011 diawali dengan membangun pintu gerbang di Dusun Kedung Palang 

dan Sambi Gembol yang berbatasan dengan Dusun Greol. 

 

Di tahun 2013 ada keresahan dari warga akibat kegiatan yang dilakukan di Dusun Kedung Palang dan 

Sambi Gembol yang berbatasan dengan Dusun Greol oleh PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA).  

 

Awal 2013, warga sudah melaporkan keberadaan PT PRIA ke DPRD Kabupaten Mojokerto tapi tidak 

direspon. Bahkan DPRD terkesan menutup mata dengan keberadaan PT PRIA yang membuat suasana 

kententraman kehidupan warga di Desa Lakardowo terganggu. 

 

Warga pada bulan Oktober 2013 melakukan aksi unjuk rasa di depan PT PRIA dengan tuntutan 

diantaranya :  menutup pabrik, melakukan pembersihan limbah yang dibuang PT PRIA ke kawasan 

Dusun Kedung Palang dan Sambi Gembol yang berbatasan dengan Dusun Greol. 

 



Sebulan sesudah aksi, dilakukan sebuah mediasi antara warga dan PT PRIA diikuti perangkat desa dari 

tingkat kelurahan sampai kecamatan di Balai Kecamatan Jetis, Mojokerto. 

 

Hasil dari mediasi itu diantaranya PT PRIA sepakat untuk tidak membuang limbah dan menimbun di 

kawasan Dusun Kedung Palang dan Sambi Gembol yang berbatasan dengan Dusun Greol. 

 

Tetapi kenyataannya sampai tahun 2016 ini, kegiatan PT PRIA tetap berlangsung seperti tahun 2011 

sebelum dilakukannya penandatangan kesepakatan antara PT PRIA dengan warga Desa Lakardowo. 

 

Dampak dari aktifitas PT PRIA yang terus berlanjut, warga Desa Lakardowo di tahun 2014 mengalami 

gatal-gatal di kulitnya sesudah memakai air sumur dari rumah mereka, rata-rata ini dialami anak-anak 

warga di Desa Lakardowo, Jetis, Mojokerto. 

 

Selain gatal-gatal, warga mengalami gangguan pernafasan akibat dari kegiatan yang dilakukan PT 

PRIA di kawasan Dusun Kedung Palang dan Sambi Gembol yang berbatasan dengan Dusun Greol. 

 

Pada 26 Januari 2016 warga melakukan aksi unjuk rasa lagi di depan PT PRIA dan mengajukan tuntutan 

pada PT PRIA diantaranya penghentian kegiatan dan penutupan aktiftas PT PRIA di kawasan Dusun 

Kedung Palang dan Sambi Gembol yang berbatasan dengan Dusun Greol. 

 

Dalam aksi 26 Januari 2016, warga melakukan aksi dengan orasi dan memasang spanduk di makam 

Dusun Greol sebelah PT PRIA yang isinya bertuliskan tuntutan penutupan PT PRIA. 

 

Sesudah aksi pada 26 Januari 2016 yang dilakukan warga di PT PRIA, tidak ada kesepakatan apapun 

dengan manajemen PT PRIA. Warga di lokasi aksi hanya menyampaikan orasi sekitar 10 menit dan 

sesudah itu membubarkan diri. 

 

Paska aksi tanggal 26 Januari 2016, warga Desa Lakardowo mendapat panggilan dari Polsek Jetis, 

Polres Mojokerto dengan tuduhan pencemaran nama baik karena melakukan penistaan lewat tulisan. 

Warga yang dipanggil polisi, diantaranya; M. Yasin, Nurasim, Busono, Nanang, Saiful, Sukis, Setu dan 

beberapa lainnya yang identitasnya belum diketahui. 

 

Di awal Februari warga yang dipanggil polisi mendatangi surat panggilan itu dan memberikan 

keterangan tentang aksi yang dilakukan pada 26 Januari 2016 lalu. Dari beberapa warga yang dipanggil, 

yang hadir hanya; M. Yasin, Nurasim, Busono, Setu. 

 

Warga diminta keterangannya oleh polisi, diantaranya tentang tujuan aksi yang digelar Masyarakat 

Peduli Lingkungan (MPL) Desa Lakardowo. Dalam interograsi di kepolisian, warga ditanya tentang 

legalitas MPL dan tujuan dibentuknya MPL. 

 



Pada 8 Februari 2016 siang, warga datang ke Balai Desa Lakardowo guna melakukan kesepakatan 

dengan Kepala Desa, untuk menutup aktifitas PT PRIA. Pada saat itu juga warga dan kepala desa 

sepakat menutup kegiatan PT PRIA. 

 

Malam harinya di tanggal 8 Februari 2016, warga kembali mendatangi Balai Desa Lakardowo untuk 

bertemu dengan Badan Pertimbangan Desa (BPD) dan minta persetujuan kesepakatan yang sudah 

dibuat dengan kepala desa. 

 

Di waktu itu, ternyata BPD tidak mau menandatangani kesepakatan yang sudah dibuat antara warga 

dengan kepala desa, karena itu bukan wewenang BPD. Mendapat penolakan dari BPD warga sempat 

emosi meski akhirnya berhasil diredam, meski tidak ada kesepakatan yang dibubuhi tanda-tangan dari 

BPD Desa Lakardowo, Jetis, Mojokerto. 

 

Pada 9 Februari 2016, warga mendatangi Kantor Kecamatan Jetis, Mojokerto, untuk minta tanda 

tangan Camat agar mendukung permintaan warga yang sudah dibuat dengan Kepala Desa Lakardowo. 

Hasilnya, Camat Jetis juga menolak menandatangani permintaan warga dengan alasan tidak setuju 

dengan tuntutan yang disampaikan warga, karena tuntutan warga tidak disertai tanda tangan dari 

BPD. 

 

Saat itu juga, dari pihak PT PRIA mendatangi Kantor Kecamatan Jetis, Mojokerto dengan jumlah 

personil yang lebih banyak dari jumlah warga Desa Lakardowo yang datang ke Kantor Camat Jetis. 

Warga tidak tahu maksud dan tujuan kedatangan mereka ke Kantor Kecamatan Jetis, Mojokerto. 

 

Kemudian pada Jumat, 19 Februari 2016 malam, warga melakukan penghadangan beberapa kendaraan 

yang akan masuk ke PT PRIA dan yang keluar dari PT PRIA. Aksi warga ini berlanjut sampai Sabtu, 20 

Februari 2016. 

 

Akibat dari aktifitas warga, polisi akhirnya berupaya membubarkan warga dengan kekerasan, 

diantaranya dengan memukul, menendang, menginjak-injak beberapa warga Desa Lakardowo yang 

melakukan penghadangan pada kendaraan yang masuk ke PT PRIA. 

 

Sesudah aksi anarkhis yang dilakukan polisi, puluhan warga Desa Lakardowo memeriksakan anggota 

tubuhnya yang sakit ke Puskesmas Jetis. Waktu diminta surat visum sesudah pemeriksaan warga yang 

dipukuli, pihak Puskesmas Jetis menolak memberikan dengan alasan warga harus minta izin dulu ke 

Polsek Jetis untuk mendapat surat visum. 

 

Karena tidak mendapatkan surat visum dari Puskesmas Jetis, warga akhirnya menemui Wahyudi 

Wibowo Kepala Desa Lakardowo, Jetis, Mojokerto untuk menanyakan ke Kepala Desa, kenapa waktu 

terjadinya penganiayaan pada warga Kepala Desa tidak di lokasi kejadian. 

 

Sesudah ditanya warga, Wahyudi Wibowo Kepala Desa Lakardowo menyampaikan, kalau dirinya 

sedang ada keperluan di Sumber Gede, Gresik waktu terjadinya penganiayaan pada warganya. 



 

Pada Rabu, 24 Februari 2016, terjadi mediasi antara warga dengan PT PRIA, hasilnya NIHIL karena 

pihak PT PRIA dan warga tidak menemukan titik temu dan kesepakatan apapun juga. 

 

Sementara pada Jumat, 26 Februari 2016, warga Desa Lakardowo terus mendapat panggilan kedua 

dari Polsek Jetis, Polres Mojokerto, untuk diminta keterangannya tentang aksi yang dilakukan pada 26 

Januari 2016 lalu. Tuduhan yang disampaikan polisi pada warga Desa Lakardowo tentang pencemaran 

nama baik karena menista dengan tulisan waktu melakukan aksi di 26 Januari 2016. 

 

Meski proses pemeriksaan warga di kepolisian berlanjut, tetapi kegiatan PT PRIA sampai sekarang 

tidak dihentikan dan ditutup sesuai dengan permintaan dan desakan yang sudah disampaikan warga. 

 

Demikian kronologis terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ada di kawasan 

Dusun Kedung Palang dan Sambi Gembol yang berbatasan dengan Dusun Greol, Kecamatan Jestis, 

Kabupaten Mojokerto. 

 

Keterangan ini disampaikan warga yang mengikuti dan mengetahui kejadian yang sebenar-benarnya 

terjadi di kawasan Dusun Kedung Palang dan Sambi Gembol yang berbatasan dengan Dusun Greol, 

Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, tanpa ada tekanan dan kepentingan pihak lain diluar warga 

Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. [*] 

 


