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Surabaya,  27 September 2018 
 

Nomor  : 018/XII/KJPL-INDONESIA/2018 
Sifat  : SEGERA 
Perihal  : DUKUNGAN WARGA TOLAK PENCEMARAN GUNAWANGSA TIDAR 
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR 
 
Kepada 
Yth. Seluruh Warga RW 003 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo 
UP. Warga Korban Terdampak Pembangunan Apartemen Gunawangsa Tidar Surabaya 
 
Di  tempat 
 
Sehubungan dengan proses pembangunan Apartemen Gunawangsa Tidar di Jalan Tidar 350 Surabaya 
yang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun terakhir, maka dengan ini, Komunitas Jurnalis Peduli 
Lingkungan – KJPL Indonesia berinisiasi untuk mengajukan pelaporan dan upaya hukum lanjutan pada 
pelaksana pembangunan PT. Pembangunan Perumahan (PP) dan Manajemen Apartemen Gunawangsa 
Tidar (Gunawangsa Group), karena mempertimbangkan beberapa hal diantaranya : 
 
- Sebelum dan selama pembangunan Apartemen Gunawangsa Tidar, tidak pernah dilakukan sosialisasi 

dan penjelasan pada warga di RT 001, 002, 003, dan 007 RW 003 Kelurahan Asemrowo, Surabaya, 
tentang kegiatan dan penanganan dampak proses pembangunan Apartemen Gunawangsa Tidar. 

- Sampai sekarang sudah ada laporan dari warga, khususnya di RT 001 RW 003 Kelurahan Asemrowo 
yang sudah mulai terdampak dengan proses pembangunan Apartemen Gunawangsa Tidar, 
diantaranya terpapar debu dari proses pembangunan apartemen dan mengalami sesak nafas serta 
gatal-gatal di kulit dan rambut. 

- Selama proses pembangunan Apartemen Gunawangsa Tidar juga mengakibatkan beberapa bangunan 
rumah warga di RT 001 RW 003 Kelurahan Asemrowo mengalami kerusakan mulai dari tembok retak 
sampai plafon rumah yang ambrol. 

- Proses pembangunan Apartemen Gunawangsa Tidar juga menimbulkan dampak kerusakan pada 
perangkat elektronik warga, diantaranya televisi, diduga akibat aktivitas dari crane yang beroperasi 
selama 24 jam dan menimbulkan gelombang elektromagnetik yang mengganggu. 

- Sampai sekarang proses pembangunan Apartemen Gunawangsa Tidar juga mengakibatkan polusi 
debu atau pencemaran udara yang menyebar sampai radius 400 meter lebih dari lokasi Apartemen 
Gunawangsa Tidar. Akibatnya banyak tanaman dan rumah warga yang terpapar debu karena selama 
proses pembangunan Apartemen Gunawangsa Tidar tidak menggunakan pelindung atau penutup 
debu yang memenuhi standar keamanan dan kelayakan kesehatan juga lingkungan hidup. Diduga kuat 
debu yang berasal dari proses pembangunan Apartemen Gunawangsa Tidar mengandung material 
atau partikel Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang membahayakan kesehatan warga terdampak, 
karena dampak dari pencemaran B3 ini, baru bisa dilihat dalam kurun waktu 5-10 tahun mendatang. 

- Pembangunan Apartemen Gunawangsa Tidar sampai sekarang juga masih menimbulkan kebisingan 
atau polusi suara, khususnya akibat dari aktivitas crane yang beroperasi 24 jam, sehingga mengganggu 
waktu istirahat warga yang bertempat tinggal di radius 0-400 meter lebih dari lokasi Apartemen 
Gunawangsa Tidar. 

- Proses pembangunan Apartemen Gunawangsa Tidar diduga kuat, melanggar Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pasal 65 ayat 1 
yang menjamin setiap warga negara berhak untuk dapat jaminan lingkungan sehat dan baik. 

 
Dengan dasar-dasar  tersebut, maka Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan – KJPL Indonesia mengajak 
dan mengundang seluruh warga, khususnya di wilayah RW 003 Kelurahan Asemrowo, Surabaya, untuk 
melakukan upaya penegakan hukum lingkungan dengan memperjuangkan hak-hak warga untuk 
mendapat jaminan lingkungan hidup yang sehat dan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara bersama-sama dengan 
menyampaikan laporan secara resmi ke para pemangku kebijakan yang berwenang dalam penanganan 
persoalan lingkungan hidup dan pembangunan di Indonesia. 
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Bentuk dukungan yang disampaikan warga tentang proses pembangunan Apartemen Gunawangsa Tidar 
yang sudah mengganggu hak warga untuk dapat lingkungan  hidup sehat dan baik, yaitu dengan mengisi 
formulir dukungan yang ada dalam lampiran surat ini dan menyampaikan kembali dukungan yang 
diberikan pada Sekretariat Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan – KJPL Indonesia di Jalan Asem Mulya 
5 No. 30 atau 33 Surabaya 60182. 
 
Dukungan anda ditunggu dalam 14  (empat belas) hari ke depan atau sampai Kamis 11 Oktober 2018, 
untuk segera dikumpulkan bersama dengan dukungan dari warga lain yang sudah masuk ke Sekretariat 
Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan – KJPL Indonesia . 
 
Warga yang ingin mendapatkan update informasi dan penjelasan tentang Warga Korban Apartemen 
Gunawangsa Tidar, dapat mengikuti Grup WhatsApp Warga Korban Gunawangsa (WAROG) yang 
dibentuk KJPL Indonesia dengan mengikuti link grupnya berikut :  
https://chat.whatsapp.com/5DXTAAf2GUxGglVoibOSrY 
   
Atas perhatian, kerja sama dan dukungannya, disampaikan terima kasih. 

 

Salam Hijau Lestari...!!! 
Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan | KJPL Indonesia | www.kjpl.or.id 

 

 

 

 

Teguh Ardi Srianto        M. Khoirul Rijal 

Ketua          Sekretaris 

 

Sekilas Tentang KJPL Indonesia : 

Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan berdiri 1 Juni 2006 di Surabaya, dengan harapan bisa memberikan kontribusi peran positif pada 
lingkungan hidup yang lebih baik melalui peran para jurnalis dalam menyampaikan pesan, berita, informasi dan lainnya dalam berbagai media 
dengan standart yang tepat. 
 
KJPL bertujuan untuk : 
- Membangun kapasitas pemahaman masalah lingkungan hidup di Indonesia 
- Meningkatkan kemampuan peliputan berita lingkungan hidup bagi para jurnalis 
- Membangun jaringan antara jurnalis dengan nara sumber  yang independen 
- Membentuk aliansi jurnalis profesional dalam masalah lingkungan hidup 
- Berpartisipasi dalam penyadaran masyarakat untuk pelestarian lingkungan hidup 
 
Untuk mencapai tujuan tersebut, KJPL sudah melakukan serangkaian training dan beberapa kegiatan pelestarian dan perbaikan lingkungan, juga 
pengawasan pada pelaku perusakan dan pencemar lingkungan hidup, termasuk pengawasan pada penegakan hukum lingkungan. 

KJPL dalam aktivitasnya juga akan bermitra dengan berbagai organisasi, kelompok, instansi yang mempunyai arah dan tujuan sama, untuk 
perbaikan lingkungan hidup. 

Dengan demikian, masyarakat luas, pemerintah dan elemen-elemen terkait lainnya akan lebih ‘melek’ atau sadar dan berperan serta secara 
aktif, dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah lingkungan yang ada dan akan datang. 

http://www.kjpl.or.id/profil-kjpl-indonesia/ 
https://chat.whatsapp.com/8cNvcEFKWSpFQgxMXAQLJr 
https://chat.whatsapp.com/7nzHwIwdHOC3freXQaF8Iq 
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SURAT PELAPORAN DAN DUKUNGAN KEBERATAN  
ATAS 

PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN APARTEMEN GUNAWANGSA TIDAR 
 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan keberatan dan melaporkan terjadinya 
pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan Apartemen Gunawangsa Tidar, selama proses 
pembangunan apartemen yang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun terakhir. 
 
Adapun pencemaran dan gangguan lingkungan hidup yang saya rasakan selama proses 
pembangunan Apartemen Gunawangsa Tidar, diantaranya : 
 
1. Polusi suara dari aktivitas crane yang beroperasi 24 jam selama pembangunan tower A dan B 
Apartemen Gunawangsa Tidar Surabaya. 
2. Polusi udara akibat paparan debu yang diduga mengandung partikel Bahan Berbahaya 
Beracun (B3) dari aktivitas pembangunan Apartemen Gunawangsa Tidar Surabaya. 
3. Munculnya rasa gatal dan iritasi pada kulit akibat paparan debu dari aktivitas pembangunan 
Apartemen Gunawangsa Tidar. 
4. Mengalami gangguan pernafasan akibat paparan debu selama adanya aktivitas pembangunan 
Apartemen Gunawangsa Tidar. 
 
Nama   : __________________________________________________________ 
 
Alamat   : __________________________________________________________ 
 
Nomor Telepon : __________________________________________________________ 
 
Kerugian lain akibat aktivitas Pembangunan Apartemen Gunawangsa Tidar :  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Demikian laporan dan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 
 
Surabaya, ________________________ 2018 
Hormat saya, 
 
 
 
 
 
Tanda Tangan 
Nama Lengkap 

 
* Laporan ini harap disertai fotokopi KTP atau KK dari pelapor 

 

 

 

 

FOTO KOPI KTP 


