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Pernyataan Sikap PC PMII Kota Malang atas Tindak Kekerasan Aparat dalam Proses
Penambangan Batu Andesit di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Pada hari Selasa, 8 Februari 2022 ribuan personil kepolisian merangsek masuk ke
Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo dengan membawa serat peralatan
lengkap (tameng, senjata, dan anjing polisi) dengan dalih mengawal proses pengukuran lahan
yang dilakukan oleh tim pengukuran dari Kantor Pertanahan Purworejo. Diketahui bahwa
aksi kepolisian di lokasi tersebut dibarengi dengan intimidasi, tindak kesewenang-wenangan
dan penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian serta pengepungan di beberapa titik lokasi
rumah warga dan masjid yang sedang digunakan mujahadah warga yang menolak
penambangan batuan andesit untuk pembangunan proyek strategis nasional bendungan Bener
kepada warga Wadas. Kemudian sebagaimana informasi yang kami terima pada hari Kamis,
10 Februari 2022 bahwa kepolisian bersenjata masih mengepung Desa Wadas dan melakukan
intimidasi terhadap warga untuk menandatangani pembebasan lahan, maka dengan semua
tindakan aparat tersebut, PC PMII Kota Malang mengecam keras kesewenang-wenangan
kepolisian kepada warga Desa Wadas, Bener, Purworejo.
Penambangan andesit yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
(BBWS SO) sebagai proyek strategis nasional bendungan Bener sudah seharusnya perlu
dihentikan karena dalam kegiatan pengadaan tanah untuk quarry batuan andesit Bendungan
Bener sebagaimana kegiatan untuk PSN yang menyandarkan pada UU Cipta Kerja
ditangguhkan berdasarkan Putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020. Selain itu, tidak adanya
IUP untuk sebuah aktivitas yang kaitannya dengan pertambangan, tidak dapat menjadi
legalitas pembebasan lahan penambangan quarry batuan andesit di Desa Wadas. Olehnya,
pertambangan andesit di Desa Wadas hanya akan berujung merampas ruang hidup warga
Wadas serta menghancurkan sumber-sumber penghidupan yang terkandung di dalam tanah
Wadas. Bahwa pengukuran, pematokan, perampasan ruang hidup rakyat serta penghancuran
alam apalagi dengan disertai tindak kekerasan terhadap rakyat adalah bagian dari tindakan
dzalim.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka PC PMII Kota Malang:
1. Mendesak penghentian pengukuran tanah dan rencana pertambangan yang dilakukan oleh
Balai Besar Wilayah Sungai Serayu opak (BBWS SO) di Desa Wadas, Bener, Purworejo

serta Patuh dan tunduk terhadap Putusan MK dan membatalkan proses pengadaan tanah
quarry untuk Bendungan Bener.
2. Menuntut Kapolda Jawa tengah untuk menarik mundur aparat kepolisian dari desa Wadas
dan menghentikan operasi pengepungan yang berujung kriminalisasi maupun Intimidasi
terhadap warga Wadas, Bener, Purworejo serta melakukan evaluasi kepada petugas yang
terbukti bertindak sewenang-wenang kepada warga, aktivis dan pendamping hukum warga
Wadas.
3. Menuntut Gubernur Jawa tengah dan Kapolda untuk meminta maaf atas tindak kesewenangwenangan dan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian serta turun langsung
menyelesaikan konflik yang menimpa warga Wadas.
4. Meminta PB PMII untuk turut aktif mendampingi perjuangan rakyat Wadas melawan
perampasan ruang hidup, perusakan alam dan tindakan dzalim yang merugikan rakyat.
5. Mendesak PBNU untuk bertindak tegas serta menuntut Pemerintah dan aparat kepolisian atas
kesewenang-wenangan yang dilakukan dan merugikan warga Nahdliyin di Desa Wadas,
Bener, Purworejo.
6. Mengundang serta mengajak seluruh elemen sipil untuk turut bersolidaritas secara khusus
dalam kasus Wadas serta terhadap setiap tindakan kesewenang-wenangan dalam perampasan
ruang hidup serta pengrusakan alam lain yang terjadi.
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