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TERMINOLOGI YANG DIGUNAKAN DALAM LAPORAN INI
BENCANA:
Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No. 24 Tahun 2007
Tentang Penanggulangan Bencana). Namun begitu, dalam laporan
ini, penulisan juga mengambil sudut pandang antroposentris di mana
aktivitas manusia, dalam hal ini proyek-proyek ekstraktif, memberikan
pengaruh global kepada ekosistem bumi.
RISIKO BENCANA:
Kajian dan penentuan indeks risiko bencana (IRBI) selama ini bersandar
dengan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan
(vulnerabilities), dan kapasitas (capacities) di masing-masing provinsi
dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang
dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung
api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1)
kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang
rentan terpapar bencana. Laporan ini memasukkan komponen bahaya
dan kerentanan lainnya yakni dengan ancaman dan kehadiran industri
ekstraktif seperti pertambangan, smelter dan PLTU batubara yang juga
dapat berdampak pada faktor risiko bencana alam dan non-alam, begitu
juga perubahan lingkungan akibat industri ekstraktif yang berdampak
terhadap peningkatan kerentanan sekaligus kapasitas warga dalam
menghadapi bencana. Memperluas komponen kapasitas sebelumnya
yang berfokus di unsur ketahanan daerah seperti kelembagaan
penanggulangan bencana setempat.
Komponen kerentanan dan kapasitas juga memasukkan potensi
kerugian, kerusakan dan kehilangan yang ditimbulkan akibat bencana di
suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian,
luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan
atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (UU No. 24
Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana).
RAWAN BENCANA:
Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis,
hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan
teknologi di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi
kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi
kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu (UU No.
24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana).
METODOLOGI:
Penentuan daerah atau wilayah berisiko bencana untuk mengidentifikasi
proyek industri ekstraktif tambang, batubara, PLTU batubara, smelter
menggunakan peta gradasi daerah risiko berwarna - oranye dan merah
(BNPB, RBI 2018).
Data tambang dan smelter bersumber dari pengolahan data oleh JATAM.
Data PLTU batubara bersumber dari pengolahan data oleh Trend Asia.
Sumber peta dan analisis risiko bencana dari BNPB dan BMKG.

3

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN DAN TEMUAN KUNCI		 4
Box 1: Duduk Perkara Relasi Kekerabatan Di Antara Energi, Ekstraktivisme dan Bencana		 5
MEMICU BENCANA, MEMPERLUAS KERUSAKAN		 7
INDONESIA, NEGARA-BANGSA YANG TUMBUH DAN DIPELUK MEGATHRUST		9
DIAGNOSIS DAN TEMUAN
12
SEPAK TERJANG GEGABAH INDUSTRI EKSTRAKTIF DI KAWASAN RISIKO BENCANA
18
SITUASI TAPAK
19
Proyek PLTU di Kawasan Risiko Bencana - Gempa - Tsunami - Banjir
20
PLTU Teluk Sepang, Bengkulu: Peringatan Yang Diabaikan
20
PLTU Jawa 9 dan 10 Suralaya, Banten: PLTU Padat Di Pusaran Gempa - Tsunami
21
PLTU Panau, Sulawesi Tengah: Hukum Tumpul Dan Cairan Hitam Di Paru-Paru Warga
22
PLTU Indramayu: Sesar Baribis yang Makin Meluas
24
PLTU Cilacap: Sapuan Megathrust Mengintai
25
Tambang di Kawasan Risiko Bencana - Gempa - Tsunami - Banjir
27
Bom Waktu untuk Rakyat Dairi
27
Benteng Alami yang Ditambang
29
Batubara y ang mengawetkan Banjir
30
Wadas Menolak Ditindas
33
REGULASI PENGUNDANG BENCANA
36
Bagaimana UU Minerba Dan UU Cipta Kerja Memperparah Risiko Bencana
36
TUNTUTAN DAN DESAKAN
38
FOOTNOTES
40
TABEL DAN INFOGRAFIS
https://s.id/Lampiran_BencanaYangDiundang

4

PENDAHULUAN
DAN TEMUAN KUNCI
aporan ini diluncurkan satu hari setelah hari
kesiapsiagaan bencana Indonesia pada tahun
2021, dan beberapa hari setelah pertemuan
iklim tingkat tinggi 40 pimpinan negara,
termasuk Indonesia. Indonesia, bersama berbagai negara
lainnya saat ini sedang dihadapkan pada krisis bersisibanyak. Pandemi, krisis sosial ekonomi, kemusnahan
keanekaragaman hayati, dan terlebih lagi ancaman
dampak perubahan iklim yang kian meningkat. Namun
sayangnya, apa yang disampaikan Presiden Jokowi dalam
pertemuan tersebut tidak mencerminkan kegentingan
yang sedang Indonesia hadapi. Berbagai kebijakan proindustri ekstraktif, tambang dan batubara yang telah
diambil oleh pemerintahan Jokowi, serta temuan dalam
laporan ini mengantarkan kita pada sebuah kesimpulan:
Indonesia tidak siap menghadapi bencana.

L

“Ring of fire yang melingkari
wilayah Indonesia bisa
menghadirkan bencana tanpa kita
duga sebelumnya. Hampir seluruh
wilayah Indonesia merupakan
wilayah rentan bencana. Gempa
bumi tanah longsor gunung
meletus, tsunami, kebakaran
hutan, banjir. Pembangunan kita
harus sensitif terhadap berbagai
risiko. Infrastruktur harus
disiapkan mendukung mitigasi
risiko bencana.” Presiden Joko
Widodo
Bukannya bersiap, temuan dalam laporan ini justru
menunjukkan bahwa pemerintahan Indonesia tengah
mengawetkan dan bahkan cenderung mengundang
bencana. Kajian ini menemukan sejumlah operasi
pertambangan hingga PLTU berada di kawasan risiko
bencana gempa, tsunami, tanah longsor, dan banjir.
Terkait izin pertambangan, 131 di antaranya berada
di kawasan risiko gempa bumi, dengan luas 1,6 juta
hektare atau setara dengan setengah luas Belgia yang
luasnya 3,2 juta hektare.

Ditemukan juga, 2.104 konsesi pertambangan di
seluruh Indonesia yang berada di kawasan berisiko
tinggi bencana banjir yakni seluas 4,5 juta hektare atau
setara dengan luas negara Swiss, yang setengah dari
luasannya 2,4 juta hektare adalah konsesi pertambangan
batubara.
Selain itu juga terdapat 744 konsesi pertambangan di
seluruh Indonesia yang berada di kawasan berisiko
tinggi bencana tanah longsor seluas 6.154.830 hektare.
Dari total tersebut, sejumlah yang 611.002 hektare di
antaranya adalah konsesi pertambangan batubara.
Sementara itu teridentifikasi juga sebanyak 57 PLTU
dengan total kapasitas 8.887 MW dalam status
beroperasi dan 31 PLTU lain dalam ragam tahap
pembangunan dan dengan total kapasitas 6.950 MW,
berada di kawasan risiko gempa bumi. Selain itu,
ditemukan juga sebanyak 41 smelter saat ini yang sedang
direncanakan, dalam proses pembangunan dan sebagian
sudah berdiri dalam kawasan berisiko tinggi bencana.
Rentetan lain operasi pertambangan, PLTU, dan smelter
yang berada dalam kawasan risiko bencana lainnya akan
dipaparkan dalam laporan ini di bagian diagnosis dan
temuan, serta studi kasus.
Baik PLTU maupun smelter yang sedang menapaki
tahapan menuju operasi, dapat menikmati berbagai
kemewahan fasilitas investasi atas nama percepatan
pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN).
Sebagaimana diatur dalam Perpres No. 109 Tahun 2020,
Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan,
dan Program Pembangunan Smelter masuk ke dalam
daftar PSN.
Fakta-fakta tersebut menunjukkan ada sciencepolicy gap, kesenjangan antara ilmu pengetahuan
dan kebijakan. Berbagai kajian #BersihkanIndonesia
sebelumnya, yang juga diulas dalam studi ini,
memberikan indikasi kuat bahwa kesenjangan tersebut
terutama disebabkan oleh konflik di antara kepentingan
oligarki ekstraktif sebagai kaki-tangan perluasan
ladang-ladang ekstraksi global, dengan mengabaikan
kepentingan keselamatan alam dan manusia di
kepulauan/perairan Indonesia.
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Laporan ini juga menyajikan beberapa studi kasus dari
operasi pertambangan mineral dan batubara, PLTU, dan
smelter yang terletak dalam kawasan berisiko bencana,
dari berbagai lokasi di Indonesia, termasuk kasus yang
baru-baru ini mencuat di Wadas, Purworejo, Jawa
Tengah, yang diperparah oleh kekerasan aparat dan
penangkapan terhadap warga dan aktivis.
Terakhir, laporan ini juga mengajak publik luas untuk

bersama mendesak, dan menuntut pemerintah untuk:
melakukan audit secara luas dan menyeluruh kepada
operasi pertambangan mineral dan batubara, PLTU,
smelter serta proyek ekstraktif lainnya yang berada di
kawasan berisiko bencana; menghentikan proyek-proyek
ekstraktif yang berada pada tahap awal eksplorasi atau
pembangunan dan berada di kawasan risiko bencana;
serta secara cepat, bertahap, dan berkeadilan menyudahi
proyek-proyek ekstraktif yang telah beroperasi di
kawasan risiko bencana, demi keselamatan rakyat dan
perlindungan lingkungan.

BOX 1:

DUDUK PERKARA RELASI
KEKERABATAN DI ANTARA
ENERGI, EKSTRAKTIVISME, DAN
BENCANA
Obsesi dan sejarah politik di balik energi
sesungguhnya adalah cerita mengenai energi sebagai
instrumen yang digunakan untuk mencapai obsesi
kapitalistik demi menggapai kontrol maksimum
pada mesin dan teknologi. Ia merupakan bagian
dari obsesi purba atas kendali terhadap tenaga
kerja atau buruh sebagai hasrat masyarakat elit
industrial pada abad 19. Hal ini menunjukkan
bagaimana termodinamika membantu mengurai
dan memisahkan energi yang berbeda-beda
seperti panas, mekanik, elektromagnetik dan
kimia dari konteks sosial dan alaminya, sebelum
menggabungkannya menjadi satu kesatuan yang
dapat dikomodifikasi. Ini juga termasuk bagaimana
kombinasi uap dan batubara memungkinkan modal
untuk memusatkan tenaga kerja di lokasi perkotaan
maupun lokasi lain yang dipilihnya. Sejak itulah
kesiapan infrastruktur energi dan listrik menjadi
syarat operasi investasi modal kapitalis (Lohmann,
Hildyard; 2014)
Cacat bawaan obsesi dan sejarah politik di balik
revolusi energi yang kapitalistik tersebut, pada
saat bersamaan juga makin membenamkan
ketergantungan dunia terhadap komodifikasi energi
fosil yakni minyak bumi dan batubara di level global
setidaknya dalam dua abad terakhir termasuk di
Indonesia hingga tahun 2050 kelak.
Di Indonesia, pemerintah tak beranjak dari
jeratan, karena bauran energi fosil dan batubara
masih mendominasi rencana pemenuhan energi
nasional. Bahkan kantor yang dianggap paling
bertanggung jawab atas kecanduan energi fosil

dan batubara selama ini yakni Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara eksplisit
menyebut energi fosil masih dan akan terus menjadi
penyumbang utama pembangkit listrik di Indonesia.
Sumbangan energi fosil dari seluruh pembangkit
listrik Indonesia mencapai 60.485 MW atau setara
85,31 persen dari total kapasitas terpasang nasional.
Di posisi pertama ada batubara yang menjadi
sumber listrik utama di Indonesia. Jumlah kapasitas
pembangkit listrik terpasang dari PLTU misalnya
mencapai 35.216 MW setara 49,67 persen dari total
kapasitas nasional 70.900 MW. Posisi puncak ini lalu
diikuti oleh jenis pembangkit lainnya.
Setelah PLTU, porsi terbesar pembangkit yang
menyumbang listrik Indonesia adalah energi yang
berbasis bahan bakar gas. PLTG per Mei 2020
menyumbang 20.488 MW setara 28,90 persen dari
kapasitas terpasang nasional. Selanjutnya ada PLTD
yang berbasis BBM dengan 4.781 MW setara 6,74
persen dari kapasitas terpasang.
Selebihnya kelompok Energi Baru Terbarukan (EBT)
baru mencapai 10.426 setara 14,71 persen dari
total kapasitas terpasang. Lebih rinci, penyumbang
EBT adalah pembangkit listrik panas bumi (PLTP)
sebanyak 2.131 MW, lalu Pembangkit Listrik Tenaga
Air (PLTA) 6.095 MW, dan sisa 2.200 MW gabungan
dari berbagai EBT.
Salah satu penyebab makin tenggelamnya Indonesia
dalam ketergantungan terhadap energi fosil dan
batubara adalah makin kuatnya jeratan para aktor
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dan pemain bisnis energi fosil dan batubara
dalam lanskap politik-ekonomi Indonesia.
Gerakan #BersihkanIndonesia terus-menerus
melakukan penelusuran terhadap individuindividu di balik pertambangan batubara dan
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara (PLTU).
Hasilnya sejumlah elite kaya atau oligarki berada
di balik pertambangan dan pembangkit listrik
fosil, di samping fakta bahwa pertambangan
dan PLTU memiliki daya rusak terhadap seluruh
dimensi sosial dan ekologis mulai dari krisis
kesehatan hingga konflik dan kekerasan tak
berkesudahan.
Sepanjang 2014-2020 luasan konflik akibat
pertambangan termasuk batubara di
dalamnya mencapai 1.640.440 hektare atau
setara dengan tiga kali luas pulau Bali yang
semuanya juga diiringi oleh praktik kriminalisasi
warga pemrotes tambang. Sepanjang 20142020 terdapat 269 korban kriminalisasi dan
penyerangan melalui penggunaan 20 pasal dan
7 undang-undang yang dilakukan oleh negara
dan korporat melalui tangan aparat keamanan
(Catahu JATAM, 2020).
Dalam berbagai laporan sebelumnya, juga telah
banyak dibeberkan sejumlah elite dan oligarki
pertambangan batubara di balik pesta demokrasi
Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Legislatif
2019, sebagai pasangan kandidat beserta
tim sukses kedua pasangan, 17 pemain bisnis
tambang termasuk batubara dalam kontestasi
akbar tersebut. Begitu juga pasca-pemilu,
Gerakan #BersihkanIndonesia mengumumkan
15 dari lebih 30 menteri terpilih di kabinet
Indonesia Maju, semuanya memiliki kaitan
langsung maupun tidak langsung dengan bisnis
pertambangan termasuk batubara. Semua ini
bermuara ke masifnya obral izin tambang, PLTU
hingga berbagai paket kemudahan investasi dan
insentif tentang batubara. Setidaknya fenomena
mutakhir tergambar melalui pengesahan
revisi UU Pertambangan Mineral dan Batubara
(Minerba) hingga Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Kedua undang-undang ini sangat melestarikan
energi maut batubara. (Baca Coalruption/2018,
Publikasi Ijon dan Oligarki Tambang Dalam
Pemilu 2019 dan Omnibus Law; Kitab Hukum
Oligarki/2020)

Dua puluh (20) proyek PLTU dari seluruh Indonesia
telah ditelusuri, hasilnya 10 orang terkaya seIndonesia berada di balik proyek pembangkit
listrik. Sebanyak 12 orang di balik pembangkit juga
terafiliasi dengan perusahaan di negara surga pajak.
Lalu 3 orang pejabat publik aktif yang terafiliasi
dengan proyek PLTU. (ICW/2019)

“Dua puluh (20) proyek PLTU
dari seluruh Indonesia telah
ditelusuri, hasilnya 10 orang
terkaya se-Indonesia berada
di balik proyek pembangkit
listrik.”
Sejumlah proyek PLTU ini juga tak lepas dari
praktik-praktik korupsi. Sedikitnya dua kasus korupsi
yang berkaitan dengan PLTU telah ditangani aparat
penegak hukum. Pertambangan batubara dan PLTU
telah menjadi bancakan oleh banyak pihak elite.
Pengurusan energi yang oligarkis dan koruptif ini
sekaligus menunjukkan wajah dari pengurusan
energi yang elitis, sentralistik, top-down, tanpa
partisipasi dan veto rakyat, segala pengambilan
keputusan mengenai pengurusan energi
dimonopoli dan diputuskan secara sentralistik dari
Jakarta. Akuntansi dan pengambilan keputusan
produksi batubara di suatu wilayah tidak pernah
mempertimbangkan daya dukung lingkungan
setempat, termasuk tidak menghitung risiko yang
akan diterima wilayah dan warga terdampak atas
kehadiran proyek energi tersebut.
Sejumlah operasi pertambangan hingga PLTU
bahkan merentan warga karena berada di kawasan
risiko bencana gempa, tsunami hingga banjir,
seperti yang terungkap dalam laporan ini.
Ditambah lagi dengan munculnya 45 peraturan
turunan, Omnibus Law UU Cipta Kerja yang salah
satu di antaranya seperti Peraturan Pemerintah
No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan ini melonggarkan aturan mengenai
limbah abu batubara (FABA) karena dikeluarkan
dari kategori limbah B3, yang diprediksi akan
memicu pengusaha batubara semakin ugal-ugalan
dalam mengurus limbahnya apalagi 82 persen PLTU
berada di kawasan ekosistem pesisir.
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MEMICU BENCANA,
MEMPERLUAS KERUSAKAN

erdasarkan penyebabnya, setidaknya
terdapat tiga jenis gempa bumi. Pertama,
mulai dari gempa bumi vulkanik yang
berkaitan dengan naiknya fluida gunung
api (gas, uap dan magma) dari bawah menuju
permukaan kawah menghasilkan retakan, getaran
yang merambat ke seluruh arah yang skalanya
direkam oleh seismograf. Kedua, gempa bumi tektonik
yang disebabkan aktivitas tektonik di zona batas antarlempeng dan patahan yang mengakibatkan getaran
yang menyebar ke segala arah. Kekuatan gempa bumi
tektonik dapat mencapai 9 Skala Richter (SR) seperti
yang pernah terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004.

B

Ketiga, Gempa Bumi Picuan, istilah ini untuk
menunjukkan gempa selain akibat aktivitas naiknya
fluida gunung api dan aktivitas tektonik, antara
lain runtuhan batuan di daerah kapur, runtuhnya
terowongan tambang dan longsoran bawah tanah.
Kejadian gempa bumi dapat juga diakibatkan oleh
injeksi fluida, pengisian waduk dan percobaan nuklir
(Hunt, 1984 dan Keller dan Pinter, 1996) 1, dan
operasi ekstraksi panas-bumi untuk pembangkit
listrik2. Dalam kasus kegempaan yang dipicu oleh
pembangkit listrik panas-bumi, bahkan bisa terjadi
reaktivasi retakan yang semula tidak aktif.3 Gempa
bumi akibat proses lain dalam beberapa catatan
pengalaman lain juga dipicu oleh aktivitas geoengineering di antaranya seperti yang dipraktikkan
dalam pertambangan dan migas, juga injeksi dalam
penambangan atau ekstraksi listrik dari panas
bumi yang menerapkan teknologi mutakhir seperti
Enhanced Geothermal System (EGS) 4.
Dalam 150 tahun terakhir penelitian database
HiQuake tentang gempa bumi akibat proses lain
atau yang disebabkan oleh aktivitas manusia
menemukan proyek pertambangan (37%) dan air yang
tertampung di belakang bendungan (23%) adalah
penyebab gempa bumi yang paling sering dilaporkan,

tetapi proyek ekstraksi minyak dan gas yang tidak
konvensional menggunakan rekahan hidrolik,
sekarang juga mulai ditambahkan ke database 5.
Pertambangan batubara di Newcastle, Australia
memainkan peran penting dalam meningkatkan
kerusakan yang ditimbulkan pada gempa bumi
5,3 skala richter Juni 2012 6. Pada 1989, di jantung
pertambangan batubara lainnya yakni di Lembah La
Trobe, Victoria, terjadi gempa berkekuatan 5,6 skala
richter yang dipicu oleh kegiatan manusia. Terbesar
dalam sejarah gempa Australia.
Gempa bumi Newcastle di New South Wales,
Australia tahun 1989 tersebut telah dikaitkan dengan
penambangan batubara bawah tanah di wilayah itu.
Selain menewaskan 13 orang, lebih dari 160 orang
dirawat di rumah sakit, ribuan bangunan rusak,
dan mengakibatkan kerugian ekonomi yang hampir
mencapai 5 miliar dolar Australia, disesuaikan
dengan inflasi. Total kerugian moneter mencapai
3,4 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (GDI)
Australia atau 80% dari pertumbuhan GDI nasional
per kapita. Hal tersebut menggambarkan bagaimana
gempa bumi yang disebabkan oleh pertambangan
dapat menimbulkan kerugian luar biasa, ketika praktik
mobilisasi kegiatan pertambangan tidak seimbang
memandang risiko 7.
Di Indonesia, bencana semburan lumpur panas
mengandung polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)
hingga sejumlah besar metana yang terlepas ke
udara oleh pertambangan migas Lapindo juga telah
berada dalam pusaran debat sebagai monumen
bencana industrial terbesar pada 2006. Kerugiannya
ditanggung warga dan negara sejak awal semburan
hingga saat ini. Dana publik dan negara terkuras
menutupi biaya ganti rugi dan pemulihannya
yang tak kunjung selesai. Berbeda dengan skandal
Newcastle di Australia, para pendukung perusahaan

8

Banjir di Kalimantan Selatan
awal tahun 2021.
Foto: WALHI Kalsel

justru menjadikan isu bencana gempa bumi untuk
menghindar dan melepas tanggung jawab hukum
dan hak asasi manusia. Celakanya, meski lantai dan
lempeng geologisnya berkaitan dengan wilayah rawan
bencana, pemerintah Indonesia masih memberi
toleransi operasi dan ekspansi penambangan migas
dilanjutkan dan diluaskan, risiko terus diabaikan.
Dalam kasus penambangan atau ekstraksi panas
bumi, kegempaan/seismisitas picuan, yang tadinya
diremeh-temehkan karena relatif kecil skalanya,
sekarang menjadi salah satu fokus publik di seluruh
dunia tentang risiko investasi ekstraksi panas bumi
untuk pembangkitan listrik. Hal itu terjadi terutama
setelah proyek mercusuar Korea Selatan yang baru
saja diresmikan, ekstraksi panas bumi dengan
teknologi EGS di Pohang, terbukti menjadi penyebab
gempa bumi berskala 5.5 SR. di kota tersebut pada
tanggal 17 November 2017 8. Setidaknya tercatat
lebih dari 20 kasus gempa picuan di berbagai proyek
ekstraksi panas bumi di berbagai negara selain dalam
kasus proyek Pohang 9.
Selain Gempa Bumi Picuan, risiko dalam ekstraksi
panas bumi meningkat juga karena membuncahnya
emisi fluida (gas dan atau cairan panas bumi),

bagian penting dari risiko proyek ekstraksi panas
bumi. Sedikit contoh dari Indonesia, kasus PT Sorik
Marapi Geothermal Project (SMGP) pada 25 Januari
2021 lalu yang merenggut nyawa korban di desa
Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi,
Mandailing Natal. Empat dari lima yang tewas adalah
perempuan–dua ibu berusia 40-an tahun dan anak
perempuannya, usia 5 dan 3 tahun, serta satu petani
remaja berusia 15 tahun, sisanya puluhan warga
dirawat di rumah sakit.
Di luar itu, termasuk juga kasus ledakan dan
semburan gas di proyek PLTP Ijen yang juga
memakan korban, dan semburan cairan panas
bumi di proyek Rimbo Panti, yang kemudian
digelontor langsung ke wilayah suaka-alam Rimbo
Panti, Pasaman, Sumatera Barat. Lima tahun lalu,
semburan gas dari sumur bor GeoDipa di kaveling
ekstraksi panas bumi Dieng juga telah berakibat
langsung terhadap kehidupan dan nafkah tani warga.
Tahap lanjutan proyek nekat diteruskan sementara
sumur-sumur warga-negara tercemar. Di Flores,
semburan gas tidak terkendali di proyek ekstraksi
panas bumi Mataloko memaksa proyek terhenti
bertahun-tahun.
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INDONESIA, NEGARA-BANGSA
YANG TUMBUH DAN DIPELUK
MEGATHRUST
ndonesia merupakan negara kepulauan
yang terletak di pertemuan empat lempeng
tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua
Australia, lempeng Samudra Hindia dan
Samudra Pasifik. Di bagian selatan dan timur Indonesia
terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang
dari Pulau Sumatra, lalu ke Jawa-Nusa Tenggara,
Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik
tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh
rawa-rawa 10.

I

Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan
bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi,
tsunami hingga bencana hidrometeorologi seperti banjir
dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia
merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat
kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat
tingkat kegempaan di Amerika Serikat.

Indonesia juga tak bisa dilepaskan dari bagian Pacific
Ring of Fire. Indonesia terletak di antara Ring of Fire
atau cincin api yang membentang dari Nusa Tenggara,
Bali, Jawa, Sumatra, terus ke Himalaya, Mediterania dan
berujung di Samudra Atlantik.
Keunikan Indonesia secara geografis dan geologis
sebagai negara-bangsa yang tumbuh dan dipeluk oleh
megathrust ini ternyata tidak menginterupsi model
pembangunan dan investasi yang dipraktikan oleh
pengurus negara selama ini. Alih-alih mengoreksinya,
model pembangunan dan investasi ekstraktif justru
dilanjutkan dan diperluas. Ekonomi tidak boleh
dibangkitkan hanya dengan menghitung-hitung
kekayaan alam di dalam, di atas tanah dan di laut belaka,
seluruhnya hanya demi mengejar laju pertumbuhan
tetapi juga harus memperhitungkan kerentanan dan
kerawanan bencana.

PETA MEGATHRUST GEMPA DI INDONESIA
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Pengurus negara mesti belajar dari dalam, jauh
sebelumnya komunitas-komunitas adat dan
lokal setempat yang menjadi cikal-bakal bangsa
Indonesia, sudah memiliki pengetahuan melekat
dan kearifan menyejarah mengenai mitigasi
bencana. Beberapa contoh di antaranya adalah
masyarakat Baduy di pegunungan Kendeng,
Kabupaten Lebak, Banten. Sejak leluhur mereka
memiliki aturan adat atau pikukuh dalam
membangun rumah. Bahan bangunan mereka
terdiri dari bahan-bahan yang lentur, seperti
bambu, ijuk, dan kiray supaya rumah tidak
mudah rusak.
Rumah juga tidak boleh didirikan langsung
menyentuh tanah. Hal ini dilakukan supaya
rumah tidak mudah roboh. Selain itu, kolom
bangunan dan sambungan tidak boleh
menggunakan paku, hanya pasak dan tali ijuk
yang boleh digunakan. Dengan demikian,
meski terjadi gempa bumi, tercatat lingkungan
masyarakat Baduy belum pernah mengalami
kerusakan hebat 11.
Di Mentawai, gempa bumi menjadi bagian tak
terpisahkan dari bentang alam dan sejarah
masyarakatnya. Karena itu, masyarakat
Mentawai memiliki mitigasi berbasis kearifan
lokal tersendiri yakni lagu berjudul Teteu
Amusiast Loga (gempa akan datang tupai
sudah menjerit).
Lagu tersebut kerap dinyanyikan oleh anak-anak
Mentawai. Kata ‘Teteu’ diartikan sebagai kakek
atau juga bisa sebagai gempa bumi. Menurut
kepercayaan masyarakat Mentawai yang
beraliran Arat Sabulungan, mereka percaya pada
roh-roh penguasa alam sejagat. Teteu adalah
salah satu penguasa bumi. Jika Teteu murka,
maka ia akan menggoncangkan bumi hingga
mengeluarkan gempa.
Sebelum gempa tersebut mengguncang, ada
beberapa pertanda yang disampaikan oleh
binatang. Tupai akan gelisah, begitu juga dengan
ayam peliharaan akan berkotek tanpa sebab.
Lagu ini berfungsi seperti early warning system

yang bersifat kultural bagi masyarakat di
Kepulauan Mentawai 12.
Itulah sebagian kecil contoh potret bagaimana
negara-bangsa kepulauan Indonesia
sesungguhnya tumbuh bersama dengan
keunikan geologis, seperti gempa bumi dan
megathrust. Namun, kekayaan instrumen
mitigasi dan early warning system kultural
tersebut akan lenyap jika sejarah dan
kebudayaan mereka yang juga melekat dengan
ekosistem dihancurkan.
Karena itu, investasi ekstraktif seperti
pertambangan dan PLTU batubara bukan hanya
akan menghancurkan alam dan ekosistem di
wilayah masyarakat adat sebagai cikal bakal
bangsa Indonesia, tetapi lebih fatal dari
itu, akan menghapus kekayaan ingatan dan
pengetahuan warga tentang mitigasi bencana
yang sudah berabad-abad terjaga.
Pemerintah Indonesia harus mengevaluasi
seluruh pemberian izin pertambangan
dan proyek PLTU batubara yang tidak
memperhitungkan posisi Indonesia sebagai
wilayah yang unik karena memiliki karakteristik
sosial, kultural, ekologi, iklim dan geologis di
antaranya karena bentang geologisnya yang
dipeluk erat potensi megathrust.
Pemerintah Indonesia harus menghentikan
toleransi bagi pendekatan pembangunan yang
hanya menggunakan pendekatan manfaat
ekonomi investasi tanpa memperhitungkan
kerentanan dan kerawanan. Termasuk
pembangunan ekonomi investasi yang
bersumber dari ekstraktivisme pertambangan,
smelter dan PLTU batubara, yang terus
berlangsung
Selain kotor dan mematikan, ekstraktivisme
pertambangan, smelter dan PLTU batubara
akan mengundang bencana yang terus menerus
berlanjut dan mengancam keselamatan rakyat,
menjadikannya sebagai pengungsi sosial
ekologis permanen.
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Foto udara situasi banjir yang
makin sering melanda Samarinda,
Kalimantan Timur.
Foto: WALHI Kalsel
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DIAGNOSIS
DAN TEMUAN

PLTU BATUBARA,
TAMBANG MINERAL DAN
BATUBARA DI KAWASAN
RISIKO GEMPA
Koalisi menemukan 131 konsesi
pertambangan mineral dan batubara di
seluruh Indonesia yang berada di kawasan
berisiko tinggi gempa dengan luas 1,6 juta
hektare atau setara dengan setengah luas
Belgia yang luasnya 3,2 juta hektare.
Selain itu, Koalisi juga melakukan overlay
lokasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)
batubara di seluruh Indonesia di kawasan
berisiko tinggi bencana gempa bumi. Berikut
ini daftar temuannya:

57 PLTU beroperasi dengan total
kapasitas 8.887 MW
9 PLTU dalam proses konstruksi
dengan total kapasitas 1.760 MW.
3 PLTU baru telah mendapatkan
izin pembangunan dengan total
kapasitas 2.650 MW.
3 PLTU yang tertahan proses
pembangunannya dengan total
kapasitas 570 MW.
4 PLTU sedang berproses untuk
mendapatkan izin dengan total
kapasitas 740 MW.
12 PLTU diumumkan untuk dibangun
dengan total kapasitas 1.230 MW.
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PLTU BATUBARA,
TAMBANG MINERAL DAN
BATUBARA DI KAWASAN
RISIKO BANJIR
Koalisi menemukan 2.104 konsesi
pertambangan di seluruh Indonesia yang
berada di kawasan berisiko tinggi bencana
banjir yakni seluas 4.547.993 hektare atau
setara dengan luas negara Swiss. Sementara
2.461.865 hektare-nya adalah pertambangan
batubara.
Selain itu, Koalisi juga melakukan overlay
lokasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)
batubara di seluruh Indonesia di kawasan
berisiko tinggi bencana banjir. Berikut daftar
temuannya:

PLTU BATUBARA,
TAMBANG MINERAL DAN
BATUBARA DI KAWASAN
RISIKO LONGSOR
Koalisi juga menemukan 744 konsesi
pertambangan di seluruh Indonesia yang
berada di kawasan berisiko tinggi bencana
tanah longsor seluas 6.154.830 hektare. Dari
total tersebut, sejumlah 611.002 hektaer
di antaranya adalah konsesi pertambangan
batubara yang seluruhnya tersebar di
berbagai kepulauan.
Di samping itu, Koalisi juga melakukan overlay
lokasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)
batubara di seluruh Indonesia di kawasan
berisiko tinggi bencana longsor. Berikut daftar
temuannya:

79 PLTU beroperasi dengan total
kapasitas 10.108 MW.
15 PLTU dalam proses konstruksi
dengan total kapasitas 2.490 MW.
2 PLTU baru telah mendapatkan
izin pembangunan dengan total
kapasitas 650 MW.
8 PLTU yang tertahan proses
pembangunannya dengan total
kapasitas 2.830 MW.
9 PLTU sedang berproses untuk
mendapatkan izin dengan total
kapasitas 1.520 MW.
18 PLTU diumumkan untuk dibangun
dengan total kapasitas 2,530 MW.

29 PLTU beroperasi dengan total
kapasitas 6,155 MW.
5 PLTU dalam proses konstruksi
dengan total kapasitas 950 MW.
2 PLTU baru telah mendapatkan
izin pembangunan dengan total
kapasitas 2,150 MW.
1 PLTU yang tertahan proses
pembangunannya dengan total
kapasitas 200 MW.
5 PLTU diumumkan untuk dibangun
dengan total kapasitas 650 MW.
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SEBARAN PLTU DI KAWASAN RISIKO
BENCANA INDONESIA
KALIMANTAN
4 PLTU beroperasi dengan total
kapasitas 320 MW;
1 PLTU dalam proses konstruksi
dengan total kapasitas 100 MW;
1 PLTU yang tertahan proses
pembangunannya dengan total
kapasitas 200 MW.
1 PLTU sedang berproses untuk
mendapatkan izin dengan total
kapasitas 55 MW;
1 PLTU diumumkan untuk dibangun
dengan total kapasitas 200 MW.

9 PLTU beroperasi dengan total
kapasitas 680 MW;
5 PLTU dalam proses konstruksi
dengan total kapasitas 580 MW;
3 PLTU yang tertahan proses
pembangunannya dengan total
kapasitas 550 MW;
3 PLTU sedang berproses untuk
mendapatkan izin dengan total
kapasitas 185 MW;
4 PLTU diumumkan untuk
dibangun dengan total kapasitas
800 MW.

1 PLTU beroperasi dengan total kapasitas 50 MW;
1 PLTU dalam proses konstruksi dengan total kapasitas 200 MW;
1 PLTU yang tertahan proses pembangunannya dengan total kapasitas 200 MW.

SUMATRA
22 PLTU beroperasi dengan total
kapasitas 2.284 MW;
3 PLTU dalam proses konstruksi
dengan total kapasitas 1.060 MW;
2 PLTU baru telah mendapatkan
izin pembangunan dengan total
kapasitas 650 MW;
1 PLTU yang tertahan proses
pembangunannya dengan total
kapasitas 40 MW.
1 PLTU sedang berproses untuk
mendapatkan izin dengan total
kapasitas 200 MW;
1 PLTU diumumkan untuk dibangun
dengan total kapasitas 300 MW.

31 PLTU beroperasi dengan total
kapasitas 3.034 MW;
5 PLTU dalam proses konstruksi
dengan total kapasitas 1.410 MW;
2 PLTU baru telah mendapatkan
izin pembangunan dengan total
kapasitas 650 MW;
4 PLTU yang tertahan proses
pembangunannya dengan total
kapasitas 1.950 MW.
3 PLTU sedang berproses untuk
mendapatkan izin dengan total
kapasitas 550 MW;
6 PLTU diumumkan untuk dibangun
dengan total kapasitas 1.150 MW.

11 PLTU beroperasi dengan total kapasitas 984 MW;
2 PLTU dalam proses konstruksi dengan total kapasitas 300 MW;
1 PLTU diumumkan untuk dibangun dengan total kapasitas 300 MW.

JAWA
16 PLTU beroperasi
dengan total
kapasitas 5.328 MW;
1 PLTU dalam proses
konstruksi dengan total
kapasitas 150 MW;
1 PLTU baru telah
mendapatkan izin
pembangunan dengan
total kapasitas 2.000 MW.

17 PLTU beroperasi dengan total
kapasitas 4.624 MW;
1 PLTU sedang berproses untuk
mendapatkan izin dengan total
kapasitas 300 MW.
12 PLTU beroperasi dengan total
kapasitas 4.750 MW;
1 PLTU baru telah mendapatkan izin
pembangunan dengan total
kapasitas 2.000 MW.
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LEGENDA

SULAWESI
13 PLTU beroperasi dengan total
kapasitas 803 MW;
2 PLTU dalam proses konstruksi
dengan total kapasitas 250 MW;
2 PLTU sedang berproses untuk
mendapatkan izin dengan total
kapasitas 485 MW;
6 PLTU diumumkan untuk dibangun
dengan total kapasitas 530 MW.

Risiko Gempa
Risiko Banjir

24 PLTU beroperasi dengan total
kapasitas 1.345 MW;
3 PLTU dalam proses konstruksi
dengan total kapasitas 350 MW;
2 PLTU sedang berproses untuk
mendapatkan izin dengan total
kapasitas 485 MW;
6 PLTU diumumkan untuk
dibangun dengan total kapasitas
580 MW.

5 PLTU beroperasi dengan total kapasitas 383 MW;
2 PLTU dalam proses konstruksi dengan total kapasitas 200 MW;
2 PLTU diumumkan untuk dibangun dengan total kapasitas 250 MW.

Risiko Longsor

MALUKU
1 PLTU beroperasi dengan total
kapasitas 50 MW;
1 PLTU dalam proses konstruksi
dengan total kapasitas 250 MW.
1 PLTU beroperasi dengan total
kapasitas 50 MW;
1 PLTU dalam proses konstruksi
dengan total kapasitas 250 MW.
1 PLTU beroperasi dengan total
kapasitas 38 MW;
1 PLTU dalam proses konstruksi
dengan total kapasitas 250 MW.

PAPUA
1 PLTU beroperasi dengan total
kapasitas 65 MW;
2 PLTU diumumkan untuk dibangun
dengan total kapasitas 100 MW.
1 PLTU beroperasi dengan total
kapasitas 65 MW;
1 PLTU dalam proses konstruksi
dengan total kapasitas 250 MW.
1 PLTU diumumkan untuk dibangun
dengan total kapasitas 50 MW.

BALI DAN NUSA TENGGARA
1 PLTU beroperasi dengan total
kapasitas 380 MW;
1 PLTU dalam proses konstruksi
dengan total kapasitas 50 MW;
1 PLTU yang tertahan proses
pembangunannya dengan total
kapasitas 330 MW;
2 PLTU diumumkan untuk dibangun
dengan total kapasitas 100 MW.

1 PLTU beroperasi dengan total kapasitas 380 MW;
1 PLTU dalam proses konstruksi dengan total kapasitas 50 MW;
1 PLTU yang tertahan proses pembangunannya dengan total
kapasitas 330 MW;
1 PLTU diumumkan untuk dibangun dengan total kapasitas 50 MW.
1 PLTU baru telah mendapatkan izin pembangunan dengan total
kapasitas 150 MW;
1 PLTU diumumkan untuk dibangun dengan total kapasitas 50 MW.
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SEBARAN KONSESI PERTAMBANGAN
DAN SMELTER DI KAWASAN RISIKO
BENCANA INDONESIA
KALIMANTAN
585 konsesi perusahaan pertambangan berada di
kawasan berisiko tinggi banjir di Pulau Kalimantan
seluas 1.667.909 hektare atau setara 40 persen luas
Provinsi Kalimantan Selatan. Mayoritas tambangnya
didominasi pertambangan batubara seluas 989.049
hektare dari luas seluruh pertambangan tersebut.
39 konsesi perusahaan pertambangan berada di
kawasan berisiko tinggi bencana tanah longsor di
Pulau Kalimantan seluas 539.710 hektare, 17 konsesi
di antaranya adalah konsesi pertambangan batubara
dengan luas 155.359 hektare.

SUMATRA
54 konsesi perusahaan pertambangan
di Pulau Sumatra dengan jumlah
luasan 737.994 hektare, 24 konsesi
di antaranya adalah konsesi
pertambangan batubara.

703 konsesi perusahaan
pertambangan berada di kawasan
berisiko tinggi banjir di Pulau
Sumatra seluas 1.491.263 hektare
atau setara 3 kali luas Pulau Bali.

187 konsesi perusahaan pertambangan berada di kawasan berisiko tinggi
bencana tanah longsor di Pulau Sumatra seluas 886.752 hektare, 50 konsesi di
antaranya adalah pertambangan batubara dengan luas 248.872 hektare.

JAWA
9 konsesi perusahaan
pertambangan di Jawa
Barat, Banten, DIY seluas
45.756 hektare, sisanya
terdapat 7 konsesi
pertambangan berada di
Jawa Timur, yang berkaitan
dengan risiko bencana
gempa sekaligus tsunami
yang didominasi oleh
tambang emas.

368 konsesi perusahaan pertambangan berada
di kawasan berisiko tinggi banjir di Pulau
Jawa seluas 94.109 hektare yang didominasi
pertambangan batuan, andesit,
batu kapur dan gamping, pasir dan pasir besi.
159 konsesi perusahaan pertambangan
berada di kawasan berisiko tinggi bencana
tanah longsor di Pulau Jawa seluas 129.219
hektare, didominasi oleh pertambangan
batuan, andesit dan batu kapur.
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SULAWESI
24 konsesi perusahaan
pertambangan di Kepulauan
Sulawesi seluas 321.970 hektare,
didominasi oleh tambang emas,
batuan, pasir dan nikel.
148 konsesi perusahaan
pertambangan berada di kawasan
berisiko tinggi bencana tanah
longsor di Pulau Sulawesi seluas
936.111 hektare didominasi oleh
nikel, bijih besi dan batuan, serta
pasir dan kerikil.

LEGENDA
Risiko Gempa
Risiko Banjir

318 konsesi perusahaan
pertambangan berada di
kawasan berisiko tinggi
banjir di Pulau Sulawesi
seluas 234.749 hektare,
mulai dari pertambangan
emas, batuan, pasir,
molybdenum, batu kapur dan
gamping hingga didominasi
oleh nikel terutama di
wilayah Sulawesi Tengah
dan Sulawesi Tenggara.

Risiko Longsor

MALUKU
27 konsesi perusahaan
pertambangan di Kepulauan Maluku
seluas 226.001 hektare didominasi
bijih besi, emas dan nikel.
43 konsesi perusahaan
pertambangan berada di
kawasan berisiko tinggi banjir di
Kepulauan Maluku seluas 152.266
hektare didominasi juga oleh
pertambangan nikel.
81 konsesi perusahaan
pertambangan berada di kawasan
berisiko tinggi bencana tanah longsor
di Kepulauan Maluku seluas 203.231
hektare didominasi oleh nikel, emas
dan tembaga.

BALI DAN NUSA TENGGARA
6 konsesi perusahaan pertambangan
di Nusa Tenggara Barat & Nusa
Tenggara Timur (Banusrama) seluas
143.660 hektare didominasi tambang
pasir, pasir besi, emas dan bijih besi.

67 konsesi perusahaan pertambangan berada
di kawasan berisiko tinggi banjir di Pulau
Bali, Nusa Tenggara seluas 144.028 hektare,
di antaranya didominasi oleh tambang
mangan dan sisanya batu kapur.

86 konsesi perusahaan pertambangan berada di kawasan berisiko tinggi bencana
tanah longsor di Kepulauan Banusrama seluas 333.907 hektare didominasi oleh
tambang mangan, emas dan pasir.

PAPUA
4 konsesi perusahaan pertambangan
di Papua seluas 243.695 hektare,
terdiri dari tambang emas dan nikel.
20 konsesi perusahaan pertambangan
berada di kawasan berisiko tinggi
banjir di Papua seluas 761.528
hektare, didominasi oleh nikel di
Papua Barat, batubara dan emas.
44 konsesi perusahaan
pertambangan berada di kawasan
berisiko tinggi bencana tanah longsor
di Papua seluas 129.681 hektare
didominasi oleh emas, tembaga dan
sedikit batubara.
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SEPAK TERJANG GEGABAH
INDUSTRI EKSTRAKTIF
DI KAWASAN RISIKO BENCANA
ejak awal tahun 2021, Indonesia terus diterpa
berbagai bencana. Seperti bencana banjir
besar pada awal tahun di Kalimantan Selatan,
dan yang terbaru kombinasi bencana banjir,
longsor dan dampak perubahan iklim, melalui siklon
tropik di Nusa Tenggara Timur. Berbagai bencana yang
secara langsung atau tidak langsung banyak dikaitkan,
oleh publik, dengan keberadaan dan dampak dari operasi
investasi industri ekstraktif di tapak.

S

Pemerintah Indonesia, sebut saja Presiden Jokowi, tampak
memilih mengambinghitamkan curah hujan ekstrem. Alihalih mengakuinya sebagai salah satu tanda krisis iklim yang
sesungguhnya, seperti lingkaran setan, juga disebabkan
oleh emisi karbon dari industri ekstraktif seperti batubara
yang dibakar sendiri di dalam negeri.
Juga bukan rahasia bila operasi investasi industri ekstraktif
menyebabkan kerusakan lingkungan di tempat mereka
beroperasi. Harus diungkapkan, ada sesuatu yang
pemerintah dan industri ekstraktif coba sembunyikan
terkait duduk perkara terjadinya berbagai bencana yang
semakin meningkat tersebut.
Diagnosis dan temuan dari laporan ini memberikan
indikasi bahwa jelas terjadi diskoneksi antara
pengetahuan dan praktik di lapangan. Pengetahuan
akan konteks realitas Indonesia yang terletak di
kawasan penuh risiko bencana, tidak tampak dari
tempat industri ekstraktif dibiarkan berdiri dan
beroperasi oleh mereka yang diberi wewenang. Pada
era pra-Omnibus Law UU Cipta Kerja misalnya, dokumen
Amdal dikatakan memang belum memuat analisis risiko
bencana. Ketua Pusat Studi Bencana Institut Pertanian
Bogor mengatakan bahwa selain memang belum ada
aturan hukum yang mengharuskan informasi analisis
risiko bencana tersaji dalam dokumen Amdal, tetapi juga
Amdal selama ini belum menyadari atau menganalisis
lebih jauh bahwa dampak dari suatu proyek juga dapat
menimbulkan risiko bencana13. Terlebih lagi, bila tapak
dari proyek ekstraktif, eksploitatif, dan destruktif tersebut
terletak dalam kawasan berisiko bencana.
Berkaitan dengan hal tersebut, di tengah-tengah ambisi
super-tinggi pembangunan infrastruktur pemerintahan

Jokowi, evaluasi risiko bencana belum dimasukkan ke
dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. Jika
pun ada intensi untuk merevisi rencana pembangunan
infrastruktur, maka tarafnya dikatakan oleh Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional masih sebatas
‘sangat dimungkinkan’14. Hanya sebatas wacana. Lebih
mengenaskan lagi, arah revisi tersebut juga masih sebatas
spesifikasi teknis infrastruktur15, bukan perlindungan
lingkungan dan keselamatan rakyat. Pemerintah terlalu
percaya diri bisa mendikte alam. Terkait klaim bahwa
Proyek Strategis Nasional (PSN) sudah memiliki Amdal
dan studi kelayakan yang lengkap, yang mengakomodasi
mitigasi bencana salah satunya dalam pemilihan lokasi16,
masih harus dikritisi dan dibuktikan.

Merujuk UU Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2007,
maka kelalaian melakukan pembangunan berisiko tinggi,
yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana dapat
diberi sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
ayat (3) yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau denda paling
banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Selain berpotensi melanggar UU tentang Penanggulangan
Bencana, keberadaan izin dan operasi industri ekstraktif,
termasuk pertambangan dan PLTU batubara, juga
akan meningkatkan kerentanan warga yang berada
di kawasan rentan atau berisiko bencana. Ancaman
kerentanan meningkat karena gangguan di infrastruktur
ekologis yang sangat penting dalam memitigasi risiko
bencana. Infrastruktur ekologis yang terganggu tentu
akan berdampak pada makhluk hidup yang bergantung
padanya. Udara, perairan, tanah menjadi tercemar, lalu
berikutnya lahan produktif sumber pangan, jika pun
tidak tergusur, maka tercemar. Tak heran, jika berikutnya
kesehatan warga menurun, sehingga berpengaruh
terhadap kehidupan sosial dan ekonominya. Tak
terbayangkan, tetapi sudah bisa disaksikan di banyak
tempat, bila bencana datang saat warga sudah dibuat
rentan. Semua karena laku gegabah mengundang bencana
dari pemerintah dan investasi industri ekstraktif.
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PROYEK PLTU DI KAWASAN RISIKO
BENCANA - GEMPA - TSUNAMI - BANJIR
PLTU TELUK SEPANG, BENGKULU:
PERINGATAN YANG DIABAIKAN
Provinsi Bengkulu berada di sepanjang 525 km garis
pantai barat Sumatra. Dengan menghadap Samudra
Hindia, Bengkulu memiliki potensi besar di sektor
perikanan tangkap. Guna mengoptimalkan sektor ini,
Gubernur Bengkulu Rohidin kini membangun rumpon
ikan dengan harapan banyak ikan yang bisa ditangkap.
Namun, program yang menggenjot perikanan
ini bertolak belakang dengan kebijakannya yang
mendukung pembangunan PLTU Teluk Sepang.
Di Teluk Sepang, tapak pembangkit energi kotor
batubara ini tepat berada di salah satu titik tangkapan
ikan paling potensial di Bengkulu, bernama Ujung
Karang. Di kawasan terumbu karang inilah para nelayan
pinggir tradisional menangkap ikan untuk memenuhi
kebutuhan hidup mereka. Dengan peralatan tangkap
sederhana, para nelayan dapat menghasilkan ratusan
ton ikan dengan kualitas ekspor seperti bawal putih,
layur hingga lobster.
“Terutama di sekitar lokasi PLTU batubara berdiri saat
ini adalah pesisir dengan wilayah tangkap nelayan
tradisional yang dikenal dengan Ujung Karang.
Kalau PLTU batubara beroperasi di wilayah itu maka
dipastikan ikan-ikan akan terganggu,” ujar Faisal,
nelayan tradisional 17.
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“Kami mengkhawatirkan
limbah air dari PLTU batubara
di Teluk Sepang yang
dibuang ke laut akan merusak
perairan dan artinya terumbu
karang akan terganggu dan
otomatis berdampak terhadap
keberlanjutan sumber daya
perikanan.” Koordinator Aliansi
Nelayan Tradisional Bengkulu,
Rahmadsyah18.
PLTU Teluk Sepang mulai dibangun pada 2018 dan saat
ini pembangunannya sudah rampung tetapi masih
berstatus commissioning atau belum sepenuhnya
beroperasi secara komersial. Dalam analisis dampak
lingkungan19, pembangkit berkapasitas 2x100 MW ini
diperkirakan membutuhkan 900.000 hingga 1 juta ton
batubara per tahun.
PLTU Teluk Sepang melakukan uji coba operasi 1626 September 2018 dan pada 8-15 Oktober 2019.
Namun, sejak itu hingga 18 Januari 2020, sedikitnya
telah ditemukan 28 penyu mati, tidak jauh dari tempat
pembuangan limbah air bahang. Dua penyu mati yang
pertama kali ditemukan nelayan pada 10 November
2019 hanya berjarak 50 meter dari saluran pembuangan
PETA RISIKO BENCANA BANJIR DI KAWASAN
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air limbah bahang. Kematian ini patut diduga karena
perubahan suhu dan kondisi air di pesisir pantai
dekat PLTU Teluk Sepang. Warga sendiri menyaksikan
banyaknya buih berwarna kecoklatan dan bau
menyengat di sekitar saluran pembuangan limbah air
bahang.
Rencana pembangunan PLTU yang dikelola PT
Tenaga Listrik Bengkulu ini tidak sesuai dengan
Peraturan Daerah (Perda) No. 02 Tahun 2012
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Bengkulu Tahun 2012-2032 dan Perda No. 14
Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Bengkulu Tahun 2012 dan 2032. Dalam Perda
itu, pengembangan pembangkit listrik berada di
Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, bukan di
Pulau Baai, Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu.
Lokasi PLTU Teluk Sepang juga berada di zona
merah tsunami dan gempa. Bengkulu berada
di patahan megathrust. Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Bengkulu menyebut bahwa
daerah ini rawan bencana. Bahkan, Kelurahan
Teluk Sepang ditetapkan sebagai kelurahan
tanggap bencana oleh BPBD dan pemerintah

PLTU JAWA 9 DAN 10, SURALAYA
BANTEN: PLTU PADAT DI
PUSARAN GEMPA-TSUNAMI
Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan dua
proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara
Independent Power Producer (IPP) di Banten pada 5
Oktober 2017. PLTU ini berkapasitas 4.000 MW, yakni
PLTU Jawa 7 dan PLTU Jawa 9 dan 10. Kedua proyek
tersebut masuk dalam program 35.000 MW.
Kawasan padat industri ini masuk dalam wilayah
berisiko tinggi terjadinya gempa dan gelombang
tsunami. Bahkan, berdasarkan data dan keterangan
ahli dari Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT)
yang disampaikan oleh Widjo Kongko, ada potensi
gempa megathrust bermagnitudo 8,8 SR di selatan
Pulau Jawa yang dapat memicu tsunami setinggi 20
meter di darat. Widjo Kongko melakukan pemodelan
dengan acuan data “Peta Sumber dan Bahaya Gempa
Indonesia Tahun 2017”, dari Pusat Studi Gempa
Nasional Pusat Litbang Perumahan & Pemukiman.
Khusus di Kota Cilegon, Provinsi Banten, tidak hanya
gempa dan tsunami menjadi ancaman bencana
terhadap investasi dan industri. Posisi anak Gunung
Krakatau juga menjadi ancaman serius. Ledakan besar
tahun 1883 harusnya menjadi pertimbangan untuk

telah membangun menara dan shelter evakuasi dini
tsunami.
Dalam catatan BPBD, Bengkulu mengalami gempa
bumi besar pada 4 Juni 2000 dengan 7,3 SR yang
menewaskan 15 orang dan merusak 67.191 bangunan.
Tidak saja ancaman gempa di laut, BPBD juga
memperingatkan adanya gempa di darat melalui
tiga patahan aktif lokal Sumatra yani di Kabupaten
Kepahiang, Bengkulu Selatan dan Bengkulu Utara yang
akan meningkatkan risiko kerusakan.

“Apabila melihat peta rawan
bencana, Kelurahan Teluk
Sepang yang menjadi tempat
berdirinya PLTU ini masuk
dalam kawasan bahaya gempa
dan tsunami,” ujar Kepala BPBD
Provinsi Bengkulu, Soemarno20.
Besarnya kerentanan gempa dan tsunami di Teluk
Sepang akan meningkatkan risiko paparan sapuan
limbah bahan berbahaya dan beracun dari abu
batubara.

tidak memberikan ruang investasi di lokasi berisiko
bencana. Longsoran Anak Gunung Krakatau pada 22
Desember 2018 memakan banyak korban. Longsoran
tersebut setara guncangan gempa dengan magnitudo
3,4 SR dan menyebabkan tsunami di Lampung dan
Banten.
Dalam kurun waktu tahun 1900-1999, gempa
magnitudo lebih besar dari 4 SR terjadi di Lautan
Hindia dan Selat Sunda dengan frekuensi 6–29 kali per
tahun. Konsentrasi pusat gempa berada di tiga lokasi,
yaitu di bawah Gunung Krakatau, pada graben (sesar
turun) di sebelah barat Selat Sunda, dan di selatan
Sumatra. Beberapa pusat gempa di daratan umumnya
terjadi di Banten Selatan.
Dalam dokumen “Rencana Kontingensi Kota Cilegon
Dalam Menghadapi Ancaman Gempa Bumi/Tsunami
2010 21” memperkirakan hanya butuh sekitar 20
menit bagi gelombang tsunami untuk menyapu garis
pantai Kota Cilegon terutama di Kecamatan Ciwandan,
Citangkil, Grogol dan Pulo Merak.
Bencana lanjutan dari dampak gempa dan tsunami
adalah kerusakan fatal pada Kawasan Industri
Cilegon. Dampak mengerikannya adalah kerusakan
pabrik, gudang, tangki dan tempat penimbunan
limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang
akan memapar badan lingkungan dan pemukiman
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Jumlah abu di PLTU ini meningkat pada 2017 menjadi
2,7 juta ton per tahun. Thahir (2017) dalam studinya
memperkirakan bahwa jumlah abu PLTU Suralaya pada
tahun 2027 bisa mencapai 11,2 juta ton per tahun atau
setara dengan 1,12 juta dump truck per tahun.
Pemerintah Kota Cilegon dan BNPB juga menyebut
setidaknya lebih dari 36 ribu jiwa (2010) penduduk di
wilayah zona kerawanan tinggi akan menjadi korban
gempa dan gelombang tsunami setinggi 2 hingga 7
meter.
Bertolak belakang dengan apa yang direncanakan
dalam rencana kontingensi dan mitigasi kebencanaan,
dokumen Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi
Banten yang disahkan awal 2021 justru mengalokasi
ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai
pusat industri energi, pertambangan dan kawasan
strategis nasional.

masyarakat. Ancaman paparan ini terutama terjadi
di Kecamatan Pulo Merak yang merupakan kompleks
terpadat pembangkit energi kotor batubara,
termasuk rencana pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10.
Pada tahun 2010, PLTU Suralaya diperkirakan
menghasilkan abu batubara (FABA) sebesar 1 juta ton
per tahun atau setara dengan 100.000 dump truck.

PLTU PANAU, SULAWESI TENGAH:
HUKUM TUMPUL DAN CAIRAN
HITAM DI PARU-PARU WARGA
PLTU Panau mulai beroperasi tahun 2007 di Kelurahan
Panau, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pembangkit ini
berkapasitas 2x15 MW dioperasikan PT Pusaka Jaya
Palu Power (PT PJPP). Jumlah abu per hari diperkirakan
17-33 ton abu batubara.
Pada tahun 2014, KLHK memperkirakan berat
tumpukan limbah mencapai 72.000 ton, sedangkan
WALHI Sulteng memperkirakan ada 107.341,72 ton
abu batubara ditumpuk hingga 2015. Pembuangan
abu batubara di PLTU Panau dilakukan di tempat
terbuka seluas 0,5 hektare di bantaran Sungai Tawaeli
dan hanya berjarak 50 meter dari pemukiman
penduduk. Tempat pembuangan abu itu tak memiliki
pengamanan teknis dan izin.
PLTU Panau punya rapor merah nan panjang
dalam pengelolaan abu batubaranya. Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memberikan
PROPER hitam kepada pengelola dan telah

Sebelum disahkan, draf Ranperda RZWP3K ini telah
diprotes banyak pihak yang menyoroti dampak
buruknya terhadap daya tahan lingkungan. Bahkan
sejak draf awal Ranperda ini, tidak ada alokasi ruang
bagi pemukiman nelayan tradisional. Padahal jumlah
nelayan di Provinsi Banten mencapai 9.235 keluarga
di mana sekitar 8.676 keluarga nelayan tangkap dan
559 lebih adalah keluarga nelayan budidaya.22

menjatuhkan sejumlah sanksi. Bahkan keputusan
Mahkamah Agung 23 menetapkan para terdakwa
dari pengelola PLTU Panau terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana
melakukan dumping limbah ke media lingkungan.
Warga Panau mulai menyadari ada peningkatan kasus
kanker atau penyakit terkait paru-paru di pemukiman.
Mereka lalu mendokumentasikan penderitaan itu dan
merilis lembar fakta pada 2018. Dari 23 responden
yang diwawancarai dalam bentuk video, seluruhnya
mengeluh merasakan sesak napas bahkan ada yang
terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan
kanker getah bening. Selama 2 tahun (2016-2018)
sudah ada korban yang tiba-tiba sakit parah karena
penyakit paru-paru dan kanker. Bahkan ada korban
yang cairan di paru-parunya disedot dan mengeluarkan
cairan hitam kental menyerupai kopi.
“Beroperasinya PLTU Panau sebelum bencana tsunami
menghasilkan limbah bottom ash tanpa TPS apalagi
TPA, yang ditumpuk seadanya, yang saat hujan
mengalir, ke tanah dan sungai. Berdasarkan data
Puskesmas, 60 persen warga menderita ISPA, kanker
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getah bening dan tercatat sudah lebih 20 orang korban
meninggal,” ungkap Arzad H Hasan, warga Panau.

“Kalau abu batubara tidak
dibersihkan, kami bisa batuk
dan gatal-gatal ketika tidur,”
ucap Aib, warga Desa Talise,
Panau, Palu Utara24.
Pada September 2018 terjadi tsunami, dan PLTU Panau
rusak berat. Tsunami menyapu tumpukan abu beracun
itu dan diperkirakan menyebarluaskan paparan abu
dalam jumlah besar hingga ke wilayah daratan.
Warga dan masyarakat sipil telah meminta audit
lingkungan terkait bagaimana dampak lingkungan
setelah tsunami menyapu dan menyebarluaskan abu
FABA. Namun, hal ini tidak pernah dilakukan hingga
sekarang. Bahkan, Pemerintah Kota Palu mendukung
pembangunan kembali PLTU Panau.
“Selaku pemerintah kami siap mendukung pemulihan
PLTU dalam hal ini proses rekonstruksi bersama-sama
pihak PJPP agar kondisi listrik di Palu semakin andal,”
ujar Hidayat 25 setelah rapat bersama PT PJPP pada
Senin (16/9/2019) atau setahun setelah tsunami.
Pulau Sulawesi berada di zona subduksi tiga lempeng
tektonik utama dunia: Indo-Australia, Eurasia dan
Pasifik. Sehingga daerah sekitarnya punya catatan
kegempaan yang tinggi. Di Kota Palu sendiri terdapat
Sesar Palu-Koro yang membelah kota. Sesar inilah
yang memicu deretan lindu di Kota Palu dan sekitarnya
(Hamilton, 1979)26.
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Aktivitas kegempaan di sesar aktif Palu-Koro
ini membuat Kota Palu cukup berisiko. Kondisi
seismisitas dari pelepasan tegangan lapisan bumi
oleh aktivitas sesar aktif ini menunjukkan bahwa
wilayah Palu dan sekitarnya merupakan daerah
rawan dan berisiko terhadap gempa bumi dan
tsunami. Apalagi kondisi seismisitas dan tektonik
yang ada mendukung untuk terjadinya gempa
bumi kuat dengan kedalaman dangkal yang dapat
membangkitkan tsunami (Daryono, 2011).
Data BMKG dan laporan kebencanaan dari Pusat
Penelitian Kebumian dan Mitigasi Bencana Alam
(PP-MBA) pada Lembaga Penelitian Universitas
Tadulako (UNTAD) Palu mencatat beberapa gempa
besar dalam 100 tahun terakhir di daerah ini.
Gempa pada 1 Desember 1927 pukul 13.37 WITA
berkekuatan 6,5 SR menyebabkan ratusan rumah
penduduk, bangunan perkantoran pemerintah
rusak. Gempa ini berasal dari aktivitas tektonik
Watusampu yang berpusat di Teluk Palu. Kerusakan
masif terjadi di Kota Palu, Kota Donggala dan
Kecamatan Biromaru dan 14 orang disebut
meninggal dan 50 lainnya luka-luka. Pun gempa ini
memicu tsunami setinggi 10-15 meter di Teluk Palu
yang merusak Dermaga Talise.
Gempa dan tsunami serta likuifaksi kembali
menghantam kehidupan di Palu pada 28 September
2018. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) mencatat setidaknya 23 hari setelah bencana
terdapat 2.256 orang meninggal dunia di empat
daerah yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi,
dan Parigi Moutong.
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Sebanyak 1.309 orang dinyatakan hilang, 4.612
orang luka-luka, dan 223.751 orang mengungsi
di 122 titik akibat bencana di Sulteng. Kerusakan
bangunan meliputi 68.451 unit rumah, 327 unit
rumah ibadah, 265 unit sekolah, perkantoran 78
unit, toko 362 unit, jalan 168 titik retak, jembatan
7 unit, dan sebagainya. “Banyak bangunan dan
infrastruktur yang hancur akibat bencana,” kata
BNPB 27.
Catatan kegempaan dan tsunami di titik sesar
seperti di Palu tidak membuat pemerintah jera
dalam merencanakan pembangunan. Bahkan,

PLTU INDRAMAYU: SESAR
BARIBIS YANG MAKIN MELUAS
Pada Sabtu 23 Juni 2018, gempa tektonik
mengguncang Laut Jawa sebelah utara Indramayu
dengan kekuatan magnitudo 5,3 SR. Episentrum
gempa berada di Laut Jawa berjarak 119 km arah
utara Kota Indramayu, Jawa Barat dan kedalaman
662 km. Peristiwa yang disebut gempa “deep focus”
ini cukup langka alias jarang terjadi. BMKG menyebut
dengan aktifnya “deep focus earthquake” di Laut Jawa
ini menjadi petunjuk bahwa proses subduksi lempeng
di zona subduksi dangkal, menengah, dan dalam Pulau
Jawa khususnya Jawa Barat hingga kini masih sangat
aktif 28.

sebuah pembangkit energi kotor berpolusi seperti
PLTU Panau menjadi saksi betapa rapuhnya
perencanaan tata ruang ditambah lagi pengabaian
terhadap risiko pencemaran industri setelah
bencana tidak dipikirkan. Sejak tsunami merubuhkan
cerobong PLTU dan menyebarluaskan tumpukan
abu FABA ke luasan yang lebih jauh, pencemaran
tidak kunjung dipulihkan. Alih-alih memulihkan
kondisi paparan, pemerintah berencana membangun
kembali pembangkit kotor di tempat sama, yang
bahkan seekor keledai takkan dua kali mau terjatuh
ke lubang yang sama.

Pada 1 Agustus 2020, lindu kembali mengoyak daerah
Indramayu dan sekitarnya. BMKG menyebut gempa
berkekuatan magnitudo 4,5 SR dengan episentrum di
darat sekitar 14 km barat daya Kabupaten Indramayu
di kedalaman 12 km. Gempa bumi dangkal ini akibat
aktivitas sesar lokal 29. Gempa kembali terjadi pada
11 Desember 2020. Sedikitnya 23 rumah penduduk
rusak oleh gempa tektonik ini 30.
Daratan Kabupaten Indramayu dilintasi Sesar
Baribis terutama Kecamatan Terisi dan Gantar. Awal
penelitian BMKG hanya mendapati Kecamatan
Terisi dilintasi Sesar Baribis. Namun, kajian terbaru
Badan Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

PETA SESAR BARIBIS
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Kementerian ESDM menemukan bahwa aktivitas
kegempaan juga terjadi di Kecamatan Gantar. Potensi
gempa dengan kekuatan tinggi akibat aktivitas
patahan ini mengancam sebagian wilayah timur
Provinsi Jawa Barat. Meski demikian, masyarakat
Indramayu belum banyak mengetahui sesar aktif di
bawah tanahnya.

“Sesar ini dapat memicu
gempa bumi dikarenakan
pergerakan aktif yang
ditimbulkan oleh Sesar Baribis
tersebut. Status di kedua
kecamatan itu berada di level
menengah sampai tinggi,” kata
Caya dari BMKG31.
Di lokasi yang rawan risiko gempa ini, pemerintah
terus membangun proyek listrik energi kotor
batubara. PLTU Indramayu 1 yang dikelola anak
perusahaan PT PLN yakni PT Pembangkitan Jawa Bali
dibangun sejak 2010. Dengan kapasitas 3x330 MW,
maka akan membutuhkan 4.200.000 ton batubara
per tahun.

PLTU CILACAP: SAPUAN
MEGATHRUST MENGINTAI
Pada 9 Juni 2019, gempa berkekuatan 5,7 SR
mengguncang Cilacap, Jawa Tengah dan terasa
hingga ke Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bandung,
Jawa Barat. BMKG34 merilis pusat gempa berada di
88 kilometer barat daya Cilacap di kedalaman 10
kilometer.
Gempa disebabkan aktivitas subduksi Lempeng
Indo-Australia yang menyusup ke bawah Lempeng
Eurasia. Gempa ini dibangkitkan oleh deformasi
batuan dengan mekanisme pergerakan jenis sesar
naik (thrust fault).
Pemodelan yang dilakukan pakar tsunami dari
Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo
Kongko menggambarkan bahwa sepanjang selatan
pesisir Pulau Jawa berpotensi diguncang gempa
8,8 SR. Hal ini dikarenakan adanya segmen-segmen
megathrust di sepanjang selatan Jawa. Bahkan di
sepanjang pantai Cilacap, Yogyakarta hingga Jawa
Timur berpotensi disapu tsunami hingga setinggi 20
meter dan merangsek sejauh empat kilometer ke
daratan.35

PLN kemudian berekspansi dengan membangun
PLTU Indramayu 2 berkapasitas 2x1000 MW.
Pembangunan PLTU ini direncanakan pada 2022
dan beroperasi untuk komersil pada 2026. Saat
ini berstatus persiapan32. Untuk kapasitas satu
unit 1x1000 MW, PLTU Indramayu 2 ini akan
membutuhkan sebanyak 3.752 juta ton batubara
per tahun.
Hidup berdampingan dengan PLTU adalah
penderitaan. Limbah abu batubara bukan saja
berdampak terhadap kesuburan lahan dan tanah
warga, tetapi juga merusak kesehatan mereka.
Seperti yang dialami Sutini, warga Desa Sumuradem,
Kecamatan Sukra, Indramayu. Bagi petani ini, asap
hitam yang membumbung dari cerobong PLTU
adalah pemandangan sehari-hari. Bertani di sepetak
sawah dekat PLTU dengan kondisi pencemaran itu
sangatlah menderita, baik oleh aromanya maupun
paparan abu terbangnya.
“Kemarin sakit tiga hari. Napas sesak, batuk setelah
menanam padi di sawah dekat PLTU,” ujar Sutini
pada akhir Februari 202033.

Segmen-segmen megathrust itu membentang di
sepanjang selatan Jawa hingga ke Sumba di sisi timur
dan di selatan Selat Sunda. Gelombang tsunami akan
tiba dalam waktu sekitar 30 menit usai terjadi gempa
besar. Catatan gempa besar di selatan Jawa ini yang
diikuti tsunami adalah di Banyuwangi (1994) dengan
magnitudo 7 SR dan di Pangandaran dengan kekuatan
gempa 6,8 SR.
“Untuk gempa 1994, tidak ada catatan terjadi tsunami
di DIY. Tetapi pada 2006 ada catatan terjadi tsunami di
selatan DIY tetapi jangkauannya tidak melebihi Gumuk
Pasir di Parang Kusumo,” kata Wijdo.
Dengan potensi ancaman megathrust, pemerintah
seakan menutup mata atas risiko yang akan
ditanggung warga akibat kerusakan proyek industri
ekstraktif di daerah ini. Di antaranya adalah empat
unit PLTU Cilacap yang dikelola oleh PT Sumber Segara
Primadaya. Unit 1 dan 2 berkapasitas 2x300 MW, PLTU
Cilacap Ekspansi 1 berkapasitas 1x660 MW, dan PLTU
Cilacap Ekspansi 2 berkapasitas 1x1.000 MW.
Proyek energi kotor ini bertempat di Desa Kesugihan,
Kecamatan Karang Kandri. Selain kawasan ini berisiko
gempa dan tsunami, daerah ini juga zona rawan krisis
air serta mengalami intrusi air laut, kekeringan, dan
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dalam aturannya, jaraknya minimal 300 meter dari
pemukiman dan itu harus memenuhi persyaratan
penumpukan.
Bahkan di salah satu unit PLTU Cilacap, berbatasan
langsung dengan gedung Sekolah Dasar.

“Setiap hari, saat kemarau,
bisa tiga kali menyapu teras di
dalam dan luar rumah. Kami
mohon diperhatikan. Limbah
dan polusi beracun jangan
juga diberikan ke kami. Dekat
rumah ada sekolah, kalau PLTU
beroperasi, debu berbahaya
bagi siswa.”
banjir rob. Dan proyek ini hanya berjarak 3 km dari
PLTU Adipala 1x660 MW.
Dengan pengelolaan limbah abu batubara yang
buruk, gempa dan tsunami sangat mungkin
menyapu tumpukan 448.000 ton fly ash dan
59 bottom ash yang dihasilkan dalam setahun.
Penumpukan abu beracun dan berbahaya ini
hanya berjarak sekitar 50 meter dari pemukiman
warga dengan tembok setinggi 3-4 meter. Padahal

Foto udara konsesi tambang
batubara di Kalimatan Timur.
Foto: JATAM Kaltim

WALHI Jawa Tengah bahkan memperkirakan dampak
FABA dirasakan setidaknya oleh 52.985 warga yang
hidup di 5 desa terdekat yakni Desa Slarang, Desa
Menganti, Desa Karangkandri, Desa Kuripan Kidul,
dan Desa Kalisabuk Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Koordinator Jaringan Pemerduli Lingkungan
Cilacap, Bagus Ginanjar Mustofa menyebut,
sebanyak 150 warga Winong pernah dirawat di
rumah sakit maupun Puskesmas karena Infeksi
Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
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TAMBANG DI KAWASAN RISIKO
BENCANA - GEMPA - TSUNAMI - BANJIR
BOM WAKTU UNTUK RAKYAT
DAIRI

PETA RISIKO BENCANA GEMPA DI KAWASAN
TAMBANG PT DAIRI PRIMA MINERAL

Tambang Bijih Seng dan Bendungan Tailing PT Dairi
Prima Mineral di atas Patahan Risiko Gempa Renun
Sumatera Utara.
Ibarat menanam sebuah bom waktu, pemerintah
harus membatalkan persetujuan melalui kontrak
karya yang memberikan 24.676 hektare konsesi
pertambangan bijih seng pada PT Dairi Prima Mineral
(DPM) termasuk juga menolak dan menghentikan
pembahasan Adendum Analisis Dampak Lingkungan
(ANDAL) yang sedang diajukan perusahaan saat
ini di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK).
Warga mengkhawatirkan proyek tambang ini akan
mengundang bencana bagi manusia dan alam
di Dairi, Sumatera Utara. Di antara deret alasan
penolakan tambang, salah satunya adalah rencana
proyek pembangunan dam atau bendungan tailing
limbah tambang PT DPM di wilayah Sopokomil.

PETA RISIKO BENCANA LONGSOR DI KAWASAN
TAMBANG PT DAIRI PRIMA MINERAL

Warga dicekam ketakutan, belajar dari peristiwa
runtuhnya bendungan limbah milik tambang Vale
di Brazil pada 2019 lalu, dan menelan korban 270
jiwa. Bendungan dibangun tidak memenuhi standar
internasional, karena hanya punya daya dukung
untuk 100 tahun. Di mana seharusnya 1.000 atau
bahkan 10.000 tahun.
Warga Desa Pandiangan, Hotwin Hutasoit
mengatakan bahwa Kabupaten Dairi berada di
daerah patahan gempa renun yang berpotensi
meruntuhkan bendungan limbah bahkan sebagian
juga termasuk kawasan risiko bencana banjir
bandang. Jika itu terjadi, gelombang limbah milik PT
DPM yang diperkirakan akan mengelola sebanyak 5
juta ton per tahun kelak akan mengalir ke desa-desa
hilir di sekitar proyek,” ujarnya.
Kekhawatiran serupa disampaikan Rinawati Sinaga,
perwakilan dari Desa Bongkaras. Ia mengaku
warga di desanya sangat khawatir karena tanah
tempat bendungan limbah yang akan dibangun di
Sopokomil, yang merupakan hasil letusan vulkanik
Gunung Toba, strukturnya lunak.

PETA RISIKO BENCANA BANJIR DI KAWASAN
TAMBANG PT DAIRI PRIMA MINERAL
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Warga Desa Bongkaras, Desa Pandiangan, Desa
Lae Haporas, Desa Sinar Pagi, Desa Bonian dan
Desa Lae Ambat, Kabupaten Dairi, Sumatera
Utara, saat aksi mendesak bupati dan Menteri
LHK untuk Cabut SKKLH dan menghentikan
pembahasan Adendum ANDAL Tambang PT Dairi
Prima Mineral (DPM), 29 April 2021.
Foto: Bakumsu dan YDPK, Dairi, Sumatera Utara

“Kami hidup dan makan
bersama anak-anak kami
selama ini bukan dari tambang,
tetapi dari hasil pertanian.
Dan sampai kini belum ada
informasi yang menyatakan
lokasi pembangunan
bendungan limbah berada di
tempat yang aman,” katanya.
“70 persen limbah dikembalikan ke dalam tanah.
Apakah ini tidak berbahaya bagi air tanah dan akhirnya
menjadi racun yang akan masuk ke sungai, sumber air,
irigasi dan akan dikonsumsi masyarakat. Sedangkan 25
persen lagi akan masuk ke dalam bendungan limbah
dan akan tetap ada di sana selamanya,” katanya 36.
Dari berbagai kajian yang dipublikasikan koalisi
masyarakat sipil yang mengadvokasi permasalahan
ini, jarak bendungan limbah diperkirakan hanya
1.000 meter dari pemukiman, sekolah, masjid dan
areal pertanian masyarakat. Praktik ini ilegal menurut
peraturan di China. “Pertanyaan kami, apakah nilai
manusia di Indonesia lebih rendah dibandingkan
manusia di China sana dan terkhusus kami di Dairi,”
kata Rinawati Sinaga.
Deretan daya rusak lainnya yang akan ditimbulkan
oleh rencana penambangan ini membentang mulai
dari ancaman konflik sosial, perampasan mata air
yang mengaliri 8 desa dan 6.000 warga demi operasi
tambang dan buruhnya, pencaplokan hutan lindung,

punahnya biodiversitas dan ekonomi setempat yang
menggantungkan diri pada ekonomi lahan, baik
pertanian, jagung, hingga durian parongil dan produksi
kopi sidikalang yang terkenal itu. Pembangunan
gudang bahan peledak yang semakin mendekat
dengan pemukiman termasuk risiko polusi udara
dan kebisingan lewat pengangkutan truk-truk berisi
konsentrat bijih seng yang akan melintas dari Parongil
ke Kuala Tanjung tiap hari kelak.
Hingga kini perlawanan warga dan masyarakat sipil
terus berlangsung, menyebarluaskan berbagai rilis
dan protes tertulis hingga pengaduan ke International
Finance Corporation (IFC) yang merupakan sayap Bank
Dunia karena ditengarai sebagian dana mengalir darinya
kepada China Non Ferrous Metals Mining., Group
Co. Ltd, perusahaan Tiongkok yang kini memegang
mayoritas saham PT DPM sebanyak 51 persen, sisanya
lagi masih dimiliki BUMI Mineral Resources, termasuk
keluarga Bakrie sebesar 17 persen.
Dari penelusuran JATAM bersama koalisi masyarakat
sipil, perusahaan ini diperkirakan akan mengapalkan
bijih seng ke Tiongkok, dan memperdagangkan bijih
sengnya ke Shanghai Future Exchange dan London
Metals Exchange, perusahaan ini juga merupakan
pemasok utama bijih seng kepada Wanxiang Group
China, sejak tahun 2012 hingga sekarang. Wanxiang
Group China adalah penyuplai utama bahan baku suku
cadang, satu dari tiga pemasok utama suku cadang
global bagi mobil jenama terkenal di dunia seperti
Citroen, Mazda, GM, Suzuki, Toyota, Volkswagen,
Daimler, Chrysler hingga Fiat.
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BENTENG ALAMI YANG
DITAMBANG
Tambang PT Bumi Suksesindo (BSI) dan PT Damai
Suksesindo (DSI) di Kawasan Risiko Gempa dan
Tsunami Pesisir Selatan Banyuwangi, Jawa Timur
Tahun 1994 Banyuwangi dilanda tsunami. Kala itu,
gelombang bencana ini telah merenggut korban
sekitar 239 warga Dusun Pancer, Desa Sumberagung.
Luka lama ini masih membekas dalam ingatan warga,
salah satunya Fitriyani (31th). Tsunami tersebut terjadi
di Banyuwangi bagian selatan, Gunung Tumpang
Pitu, barisan gugusan pegunungan yang merupakan
penanda ekologis dan identitas warga yang menjadi
saksi sejarah.
“Saat itu orang-orang di Desa Sumberagung
berhamburan keluar rumah dan berlari mencari
tempat perlindungan, karena gelombang tsunami
menghantam desa,” cerita Fitri. Gunung Tumpang
Pitu sendiri secara tidak langsung menjadi pelindung
bagi warga Sumberagung saat itu, karena mampu
menghalau terjangan tsunami. Namun, kini gunung
tersebut berada dalam ancaman. Pertambangan emas
akan menghancurkan keberadaannya. Hal tersebut
dapat bermakna bahwa potensi dan ancaman risiko
bencana akan semakin tinggi, kerentanan rakyat
makin membesar, keselamatan rakyat pun makin
dipertaruhkan.

PETA RISIKO BENCANA GEMPA DI KAWASAN
TAMBANG PT BSI & PT DSI, JAWA TIMUR

Menurut Fitri, bentang pegunungan Tumpang Pitu
telah berfungsi secara ekologis sebagai “benteng
alami”, selain Tumpang Pitu yang terdapat goa
untuk berlindung, Gunung Salakan yang berada di
sebelahnya, juga memiliki Bukit Goa Macan yang turut
menjadi benteng perlindungan warga saat tsunami
menerjang, “Jika tak ada Gunung Tumpang Pitu tentu
jumlah korban dan jumlah desa yang terdampak
tsunami akan jauh lebih besar,” tambah Fitri.
Bukan hanya itu, bagi para nelayan, Gunung
Tumpang Pitu juga berperan sebagai tempat
berlindung dari kencangnya angin Samudra Hindia,
petunjuk arah dan “kompas alami”, bagi para nelayan
saat pulang dari perjalanan jauh mencari ikan di laut.

“Jika tak ada Gunung Tumpang
Pitu tentu jumlah korban dan
jumlah desa yang terdampak
tsunami akan jauh lebih besar.”
Kini Gunung Tumpang Pitu telah mengalami
kerusakan akibat operasi pertambangan emas yang
berlangsung di sana oleh PT Bumi Suksesindo (BSI)
menggunakan operasi tambang open pit mining
dan sekaligus juga underground mining. Perubahan
signifikan rona gunung terjadi di bagian atas gunung
ini akibat land clearing dan pembongkaran tanah.

PETA RISIKO BENCANA BANJIR DI KAWASAN
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Begitu juga Gunung Salakan, gugusan pegunungan
yang bersebelahan dan berkaitan dengan Tumpang
Pitu. Kehadiran PT Damai Suksesindo (DSI) yang
kini mengincar Gunung Salakan tak lepas dari
peran PT BSI, keduanya adalah anak perusahaan PT
Merdeka Copper Gold. PT DSI adalah pemegang Izin
Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan
SK Gubernur Jawa Timur No. P2T/83/15.01/V/2018
tanggal 17 Mei 2018 seluas 6.558,46 hektare yang
termasuk meliputi Gunung Salakan beserta desa-desa
di sekitarnya.

MEMBELA BENTENG ALAMI LEWAT TENDA
PERJUANGAN
Setelah melakukan perlawanan besar pada tahun
2015 silam, yang mengakibatkan terbakarnya tapak
PT BSI dan berujung represi aparat keamanan
negara. Tidak berhenti di situ saja, pada tahun 2017
silam empat warga dikriminalisasi, mereka difitnah
menyebarkan ajaran komunisme. Namun, itu semua
tidak juga menghentikan perlawanan warga untuk
mempertahankan Tumpang Pitu dari ancaman
pertambangan PT BSI dan PT DSI.
Tercatat pada tanggal 31 Oktober 2019, warga Pancer
berbaris menjaga di pinggir jalan. Mereka khawatir
dengan adanya rencana riset tambang oleh para
pekerja tambang PT Bumi Suksesindo (BSI) dan periset
Universitas Trisakti, Jakarta di Gunung Salakan. Setelah
berjalan beberapa bulan, para periset tambang
tidak bisa mengakses wilayah yang rencananya akan

BATUBARA YANG
MENGAWETKAN BANJIR
Pertambangan Batubara di Kota Samarinda,
Memperluas Kawasan Banjir dan Menjadikan Warga
Korban Bencana Beruntun
Samarinda adalah kota yang dijuluki pula sebagai kota
Samarendah, karena lanskap geografis dan bentang
alamnya. Termasuk posisinya yang tinggi daratan
tepiannya sama dengan tinggi sungainya. Kini kondisi
Samarinda ibarat pepatah, “Sudah jatuh, tertimpa
tangga”. Samarinda berhadapan dengan pandemi
Covid-19, sekaligus langganan terdampak banjir pula.
Sejak 2014 hingga 2020 luasan banjir meningkat
nyaris 100 persen, dari 1.322 hektare menjadi 2.117

dijadikan kawasan eksploitasi PT DSI. Tercatat mereka
mencoba melakukan riset selama tiga kali, tetapi
ditolak oleh warga.
Puncaknya pada 7 Januari 2020, pasukan Brimob
dari Polda Jatim diterjunkan di sekitar kawasan
Gunung Salakan di wilayah Dusun Pancer. Kehadiran
Brimob merupakan permintaan dari pihak tambang
dalam rangka melancarkan riset mereka bersama
Trisakti. Tetapi kehadiran Brimob tidak membuat nyali
warga ciut, mereka mengusir Brimob tersebut dari
wilayah Pancer. Kemudian, warga mendirikan tenda
perjuangan yang diisi secara bergantian, tujuannya
agar tidak ada satupun pihak tambang yang bisa
masuk mengoperasikan pertambangan.
Warga dari sejumlah dusun di sekitaran Tumpang
Pitu dan Gunung Salakan, bergantian berjaga
setiap hari. Ketika sebagian besar bekerja, yang
tak bekerja berjaga. Beberapa nelayan yang tak
melaut membawa pekerjaan yang sekiranya bisa
dikerjakan di tenda, seperti memperbaiki jala
sebagai persiapan untuk melaut. Beberapa petani
dan pedagang, juga merapat ke tenda usai bekerja.
Terkadang mereka terlihat sekadar melepas lelah di
sela pekerjaan. Sepulang sekolah, anak-anak kecil
berlarian dan bermain di sekitaran tenda. Di tenda
ini terbangun gotong royong, sejumlah diskusi,
pemutaran film dan istighotsah yang digelar untuk
menguatkan perlawanan, agar Gunung Salakan tidak
menjadi Tumpang Pitu kedua dan agar mereka tidak
ditumbalkan terus menjadi korban.

hektare karena 71 persen luas wilayahnya telah
diberikan kepada tambang batubara37.
Banjir yang terjadi pada Mei 2020, menyebabkan
korban terdampak mencapai 47.281 jiwa38.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah [BPBD]
Kota Samarinda mencatat, hingga 29 Mei 2020,
sebanyak 4 orang meninggal dunia dalam peristiwa
banjir ini, satu orang karena sakit, dua orang
tersengat listrik dan seorang lagi tenggelam39. Hal
ini belum termasuk kerugian imateriel dan materiel
lainnya seperti biaya kesehatan yang membengkak,
biaya perbaikan dan renovasi rumah yang rusak dan
aktivitas ekonomi warga yang terganggu.
Selain itu, Samarinda juga dipenuhi oleh lubang
bekas tambang batubara yang telah merenggut
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Foto udara situasi banjir yang
makin sering melanda Samarinda,
Kalimantan Timur.
Foto: JATAM Kaltim

nyawa. Dari 39 korban tewas, 22 di antaranya
tewas di lubang-lubang tambang di Kota
Samarinda. Dari 1.735 lubang bekas tambang di
Kalimantan Timur, 349 lubang ada di Samarinda.
Parahnya lagi, pada saat Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada 2020) berlangsung, muncul gagasan dan
program berkaitan dengan penanggulangan banjir
dengan menyesatkan tanggung jawab hukum
bagi perusahaan untuk menutup dan merestorasi
lubang tambang. Dalam program janji kampanye
paslon Andi Harun yang kini terpilih menjadi
Walikota Samarinda saat ini, lubang tambang itu
akan dijadikan folder atau kolam air pengendali
banjir, padahal harusnya ditutup dan dipulihkan
agar Samarinda terbebas dari bencana.
Ide berbahaya ini akan menguntungkan
perusahaan tambang dan merugikan anggaran
daerah karena sumber pembiayaan folder
pengendali banjir akan menambang uang publik
kembali.
Setelah sebelumnya anggaran dana penanganan
banjir dari tahun 2011 hingga 2013 saja sudah
mencapai 605 miliar rupiah dikucurkan dari
anggaran belanja pemerintah provinsi 40, itu
belum termasuk anggaran Kota Samarinda
sendiri yang pada 2017 mencapai 375 miliar
rupiah 41. Kini, pada tahun 2021, anggaran banjir
mesti bersaing dengan anggaran penanganan

Covid-1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
bahkan sempat menyerah dan meminta bantuan
dana pemerintah pusat 42. Dari sini daya rusak
pertambangan batubara telah menimbulkan beban
yang berkepanjangan yang hulunya juga berkaitan
dengan politik elektoral di Samarinda yang selalu
melibatkan kontestan yang di-ijoni oleh korporasi
tambang. Hal ini membuat risiko bencana terus
membesar dan kerawanan warga meningkat tajam.

BANJIR, LONGSOR, COVID JADI SATU
Kerawanan meningkat karena banjir juga menyasar
fasilitas kesehatan seperti rumah sakit umum
daerah (RSUD) Wahab Sjahranie di Samarinda,
bukan hanya melayani keluhan penyakit umum
tetapi juga lokasi isolasi pasien Covid-19 43. Di sana
para petugas kesehatan tidak hanya berhadapan
dengan penyakit pasien, tetapi juga berjibaku
dengan banjir.
Kota Samarinda bukan hanya menghadapi
laju daya rusak dari pertambangan batubara
legal, kini sejak 2018, Samarinda dan beberapa
wilayah di sekitarnya juga terhunjam oleh
pertambangan batubara ilegal yang bukan hanya
sama berbahayanya, tetapi juga melipatgandakan
kerusakan, risiko dan kerawanan warga di
Samarinda.
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Risiko yang meledak begitu juga kerawanan akibat
pemakaman khusus Covid-19 juga dirambah oleh
operasi pertambangan batubara ilegal.

Satgas Covid-19 melintas di kawasan tersebut, “Saat
cuaca panas, debu beterbangan. Jika hujan, maka
lumpur menghiasi jalan. Ya, harusnya dibersihkan. Ini
tidak ada sama sekali. Kadang petugas pemakaman
terjatuh karena tidak tahu jika jalan licin saat malam,”
terang Suladi 44.

Ketua RT 20 Tanah Merah, Suladi menceritakan
bagaimana kekacauan terjadi di Jalan Serayu, Tanah
Merah. Operasi pertambangan batubara ilegal ini
berada tak jauh dari pemakaman khusus Covid-19.
Tepatnya di lereng bukit area pemakaman Tionghoa,
Tanah Merah.
“Lokasi tambang ini menggunakan jalur hauling
di jalan pemakaman khusus Covid-19. Jika sudah
begini, jalur pemakaman menjadi becek, karena
banyak lumpur yang berserakan di jalan.” “Selain
itu, terdapat danau berisi air di dalam area tambang
yang sewaktu-waktu bisa ambrol dan tumpah ke
pemukiman warga sekitar.
Dua aktivitas penambangan batubara melintas di
pemakaman khusus Covid-19, Serayu. Aktivitas
hauling atau pengangkutan batubara tersebut
bahkan sudah terjadi sebelum dia menjabat sebagai
ketua RT setempat.
Menurut Suladi, sesekali warga sekitar memang
melihat dump truck melintas masuk ke arah
pemakaman. Namun, sesekali pula warga yang risih
menghentikan laju truk agar putar arah dan mencari
jalan lain. “Tiga malam lalu ada yang mencoba
masuk melalui jalan kami. Terpaksa kami hentikan
dan kami minta putar arah,” ungkap Suladi.
Suladi menyatakan, kegiatan itu berdampak saat tim

Gangguan bentang alam oleh pertambangan, dapat
meningkatkan risiko bencana banjir dan longsor,
apalagi aliran air yang merembes masuk ke tubuh
lingkungan, air yang berasal dari penambangan
mengandung air asam tambang dan logam berat, air
itu juga berpotensi menyapu jalan hingga pemakaman
khusus Covid-19, tak ada yang bisa memastikan
dampaknya.
Namun, perlawanan terus disuarakan di
Samarinda. Pada tahun 2012, Gerakan Samarinda
Menggugat melakukan gugatan hukum ke
Pengadilan Negeri (PN) Samarinda 45 dan
menyampaikan sejumlah petitum. Pada 2015
hingga saat ini, gerakan ini berhasil mendorong
moratorium izin tambang batubara baru,
meskipun begitu pemerintah tidak mencabut
izin lama yang sudah ada dan selama ini telah
mengawetkan bencana banjir. Tidak berhenti
di sana, sejak 2014, setiap perhelatan pilkada
berlangsung, sejumlah koalisi masyarakat sipil, di
antaranya seperti JATAM Kaltim bersama gerakan
#BersihkanIndonesia melakukan investigasi dan
mengampanyekan rekam jejak kandidat dan
menolak kandidat pemimpin Kota Samarinda yang
berpihak pada bisnis pertambangan batubara 46.
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WADAS MENOLAK DITINDAS
Perlawanan Warga Terhadap Pertambangan
Batu Andesit di Kawasan Risiko Bencana Longsor,
Wadas, Purworejo, Jawa Tengah
Pertambangan quarry, batu andesit di Desa
Wadas, Purworejo, Jawa Tengah bukan hanya akan
menimbulkan laju daya rusak terhadap lingkungan
hidup dan kehidupan sosial ekonomi warga, tetapi
juga meningkatkan kerentanan akibat berada dan
berlangsung di kawasan berisiko tinggi bencana
longsor.
Berdasarkan peta kerentanan longsor di
Kecamatan Bener, lanskap geografis posisi
desa berada di tempat tinggi sehingga masuk
dalam kategori warna kuning. Koalisi Wadas
Melawan dan beberapa penelitian menyebut
jika penambangan dilakukan, maka akan
memperparah tingkat kerentanan longsor di
wilayah tersebut47.

Namun, peringatan warga untuk tidak mengizinkan
pertambangan di Desa Wadas, malah mendapatkan
jawaban berupa tindak kekerasan aparat kepolisian
dan sikap tak mau tahu pemerintah. Padahal,
sebagaimana dalam Pasal 26 UU No. 24 Tahun
2007 Tentang Penanggulangan Bencana, dinyatakan
bahwa masyarakat (setiap orang) berhak untuk
mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman,
khususnya kelompok masyarakat rentan. Termasuk
di antaranya juga berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan, khususnya yang berkaitan dengan diri dan
komunitasnya bahkan hingga melakukan pengawasan
dan melakukan upaya pencegahan bencana sebelum
terjadi.
Bahkan, pasal 27 dalam UU yang sama, setiap warga
memiliki kewajiban untuk menjaga kehidupan
sosial masyarakat yang harmonis, memelihara
keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan
kelestarian fungsi lingkungan hidup. Karena,
kelestarian fungsi lingkungan hidup dapat

PETA RISIKO BENCANA LONGSOR
DI DESA WADAS, PURWOREJO
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memperkecil risiko dan menurunkan laju
kerentanan demi keselamatan masyarakat sendiri.
Fatalnya, kekerasan aparat justru terjadi saat
aksi damai warga menolak tambang, Jumat
(23/42021), atau sehari setelah peringatan Hari
Bumi 2021. Serangan aparat ini menyebabkan 11
warga, mahasiswa dan pendamping hukum dari
LBH Yogyakarta ditangkap, sisanya 9 orang lainnya
terluka dipukuli 48. Ini bukan saja serangan atas
fisik tiap warga pemrotes, tetapi juga serangan
terhadap pejuang lingkungan hidup dan serangan
pada penjaga lingkungan dari ancaman bencana,
yang sedang menjalankan nilai-nilai konstitusi dari
undang-undang kebencanaan sendiri.

PROYEK STRATEGIS NASIONAL PEMICU
BENCANA
Pertambangan batu andesit di Desa Wadas,
Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo tidak
berdiri sendiri di ruang hampa. Ia adalah bagian
dari proyek Bendungan Bener. Dikutip dari laman
resmi kppip.go.id, total investasinya mencapai
Rp2.060 triliun. Proyek Bendungan Bener ini
pun kemudian masuk menjadi salah satu proyek
strategis nasional di bawah pemerintahan Presiden
Joko Widodo.
Pembangunan bendungan ini sudah disampaikan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) sejak Februari 2017. Saat itu,
kementerian menyebut bendungan ini merupakan
bagian dari program 65 bendungan di seluruh
Indonesia. Karena topografi lokasinya, Bendungan
Bener bahkan disebut sebagai bendungan tertinggi
di Indonesia.
Penanggung jawab proyek ini adalah Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Konstruksi
proyek dimulai pada 2018 dan rencananya mulai
beroperasi 2023. Bendungan ini direncanakan akan
memiliki kapasitas sebesar 100,94 meter kubik.
Targetnya, bendungan ini dapat mengairi lahan
seluas 1.940 hektare, menyediakan air baku sebesar
1.500 liter per detik, dan Pembangkit Listrik Tenaga
Air (PLTA) 6 MW. Saat ini, proyek digarap oleh
sejumlah perusahaan pelat merah. Mulai dari PT
Waskita Karya (persero) Tbk, PT PP (persero) Tbk,
dan PT Brantas Abipraya (persero) 49.
Informasi lain menyebutkan salah satu fungsi
bendungan ini guna memenuhi kebutuhan air

bandara baru yang sedang dibangun di Kulon Progo,
New Yogyakarta International Airport (NYIA) 50. Di
antara protes warga adalah soal pengangkutan
material lewat jalan baru yang akan memotong
jalan utama Desa Wadas. Ia berdekatan dengan
sekolah–juga jadi salah satu alasan keberatan,
Mongabay melakukan wawancara terhadap warga
tersebut 51.
“Nanti kalau buat jalan, lalu ada lalu lalang truk,
apa tidak mengganggu? Ada debu, suara. Pasti
mengganggu proses belajar mengajar, juga anakanak itu sendiri,” kata Uut, warga Wadas.
Hutan dan Bukit Wadas juga berisi durian, aren, dan
kelapa. Warga juga menanam tanaman perkebunan
seperti karet. Haryanto, warga Wadas mengaku
memiliki 600 batang pohon karet. Dalam sebulan,
dari karet dia bisa mendapatkan setidaknya
Rp750.000 sebagai penghasilan sampingan.
“Habis bulan Syawal kemarin dapat dua kuintal
lebih. Satu kilogram dihargai Rp6.500,” katanya.
Bukit Wadas, selain banyak pepohonan berakar
dalam dan berdaun lebat, juga ‘rumah’ bagi fauna.
Beberapa burung seperti betet, bekatul bawang,
ayam hutan, bubut dan tunggak juga bagian dari
Wadas.
Wadon (perempuan) Wadas tergabung dalam
Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas
(GEMPA DEWA), menyampaikan bahwa warga
secara lugas menolak penambangan batu andesit
karena para perempuanlah pihak yang pertama kali
merasakan dampaknya.
Saat pertambangan berlangsung nanti, yakni
meledakkan batuan dengan dinamit, maka akan
mengganggu aktivitas perempuan dan anak-anak,
tidak bisa belajar dan beribadah. “Yen ditambang
ora iso ngibadah! (Jika ditambang, ya tidak bisa
beribadah),” ujar Wadon Wadas terlihat dalam
poster-poster aksi mereka di Instagram
@wadas_melawan.
Gangguan terhadap air dapat berdampak terhadap
konsumsi keluarga. Pun begitu dari sisi ekonomi,
perempuan Wadas selama ini sangat produktif.
Sebagian besar mereka adalah petani termasuk
produsen gula aren. Lalu, kerajinan seperti besek
dan baki yang sebagian bahan dasarnya dari
alam terancam tidak bisa diproduksi lagi karena
gangguan tambang 52
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KOMPLEKS INDUSTRI DAN
SMELTER DI KAWASAN RISIKO
BENCANA
Total terdapat 41 smelter saat ini yang sedang
direncanakan, dalam proses pembangunan dan
sebagian sudah berdiri. Koalisi melakukan pemetaan
atas proyek smelter yang berada di kawasan berisiko
tinggi bencana yakni:
Terdapat 14 smelter berada di kawasan berisiko
tinggi bencana tanah longsor yang tersebar di Jawa,
Sumatra, Sulawesi dan Maluku yang didominasi
smelter untuk bauksit dan nikel.
Terdapat 32 smelter berada di kawasan berisiko
tinggi bencana banjir yang terbanyak tersebar di

Pulau Sulawesi. Terutama di Sulawesi Tenggara
dengan didominasi oleh smelter nikel, sisanya di
smelter bauksit di Kalimantan Barat.
Terdapat 18 smelter berada di kawasan berisiko
tinggi bencana gempa bumi yang terbanyak berada
di smelter nikel di Sulawesi Tenggara. Sebagian
berikutnya smelter pasir besi dan bijih besi hingga
tembaga di Jawa dan Kalimantan Barat.
Pada Agustus 2020, setelah hujan deras mengguyur,
kompleks industri, Indonesia Weda Bay Industrial
Park (IWIP) di Halmahera Tengah, Provinsi Maluku
Utara terendam banjir. Selain faktor cuaca, kawasan
berdirinya kompleks ini juga berada di kawasan
berisiko bencana banjir. Akibatnya, smelter dihentikan
sementara 53.

Banjir di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Kabupaten Halmahera Tengah,
Maluku Utara 2020. Foto: halmaherapost/Istimewa.
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REGULASI
PENGUNDANG BENCANA
BAGAIMANA UU MINERBA DAN
UU CIPTA KERJA MEMPERPARAH
RISIKO BENCANA
Dalam Sidang Paripurna pada Selasa, 12 Mei 2020,
pemerintah mengesahkan revisi UU Pertambangan
Mineral dan Batubara (Minerba). Pemerintah
memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk terus melakukan
revisi meskipun diprotes keras oleh publik. UU No. 4 Tahun
2009 sekarang berganti menjadi UU No. 3 tahun 2020.
Begitu juga pada 5 Oktober 2020, pemerintah resmi
kembali memaksakan mengesahkan UU No. 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan
Omnibus Law. Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan
puluhan peraturan pemerintah turunan dari UU tersebut,
yang juga banyak diprotes masyarakat luas.
Sejumlah perubahan dalam UU Minerba dan UU Cipta
Kerja beserta peraturan turunannya berdampak bagi
buruh, masyarakat luas dan masyarakat yang berada di
lingkar terdekat investasi ekstraktif. Begitu pula dalam
konteks kebencanaan, sejumlah pasal dan ayat dalam
kedua regulasi tersebut juga meningkatkan risiko dan
kerentanan terhadap ruang hidup, ekosistem setempat
dan warga yang menjadi sasaran investasi. Di antaranya
adalah;
Fleksibilitas perubahan tata ruang untuk kepentingan
pembangunan dan ekonomi melalui kemudahan
penggunaan kawasan hutan yang terlihat dari
perubahan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor
41/1999 Tentang Kehutanan dalam UU Cipta Kerja.
Ayat yang berbunyi ‘luas kawasan hutan yang harus
dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) minimal 30% dari luas daerah aliran sungai dan
atau pulau dengan sebaran yang proporsional’ itu
mengalami perubahan signifikan. Batasan minimal 30
persen kawasan hutan dihapus dalam UU Cipta Kerja.
Hal ini menjadi salah satu faktor perluasan kerusakan
dan meningkatkan risiko bencana.

Salah satunya beririsan dengan membuncahnya
risiko bencana banjir. Seperti dalam kasus bencana
banjir di Kalimantan Selatan pada awal tahun 2021.
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
(LAPAN) mengatakan penyebab banjir terbesar
di Provinsi Kalimantan Selatan pada Januari 2021
lalu akibat berkurangnya tutupan hutan primer
dan sekunder dalam 10 tahun terakhir 54. Pantauan
LAPAN setidaknya ada 13 kabupaten dan kota yang
terdampak banjir, tujuh di antaranya luas genangan
banjir mencapai 10.000 sampai 60.000 hektare.
Menurut pantauan LAPAN, Kabupaten Barito
memiliki luas genangan 60.000 hektare, Kabupaten
Banjar 40.000 hektare, Kabupaten Tanah Laut sekitar
29.000 hektare, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kirakira 12.000 hektare, Kabupaten Hulu Sungai Selatan
mencapai 11.000 hektare, dan Kabupaten Tapin
11.000 hektare 55.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
Kalimantan Selatan, mencatat 50 persen dari lahan
dan hutan di Kalimantan Selatan telah beralih fungsi
menjadi tambang batubara dan perkebunan sawit.
Tambang seluas 33 persen dan sawit 17 persen.
Hingga 2020, ada sebanyak 93 unit dengan luas
56.243 hektare, Dari 93 unit tersebut, sebanyak 87
unit dengan luas 55.078 hektare atau 5,79 persen
dari luas kawasan hutan lindung dan produksi
merupakan IPPKH pertambangan. IPPKH dengan
luas 56.243 hektare itu hampir setara dengan luas
wilayah DKI Jakarta 56.
Dari sini kerentanan yang dihadapi warga
melonjak drastis, ditambah lagi bencana yang
terjadi pada masa pandemi Covid-19. “Hampir
semua provinsi di Indonesia rerata kasus harian
mulai menurun tetapi tidak dengan Kalimantan
Selatan,” ujar anggota tim pakar Universitas
Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin
untuk percepatan penanganan Covid-19
Kalimantan Selatan, Dr. dr. Syamsul Arifin,
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M.Pd. Ia menyebut, peningkatan

kasus
Covid-19 di Kalimantan Selatan
pada beberapa bulan saat banjir
dan setelahnya sebagai dampak
banjir akibat mobilitas warga
yang tak terkendali saat bencana,
penerapan protokol kesehatan
menurun dan daya tahan tubuh
akibat higienitas dan sanitasi
yang buruk saat pengungsian
berlangsung 57.
Melalui pasal 169 ayat (1) di dalam revisi Undang
Undang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Minerba), maka korporasi pertambangan raksasa
mendapatkan Jaminan Perpanjangan Otomatis 2x10
tahun dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus
(IUPK) tanpa diawali dengan penetapan wilayah
pencadangan negara (WPN), dan pelelangan Wilayah
Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Implikasinya
juga saat perpanjangan otomatis akan melanjutkan
luasan wilayah tanpa menyesuaikan pada pasal 62
tentang luasan wilayah WIUPK yang harus diciutkan
menjadi 15.000 hektare, seperti yang sudah berjalan
dalam perpanjangan otomatis PT Arutmin, milik BUMI
Resources di Kalimantan Selatan.
Dampak dari perpanjangan otomatis ini adalah tidak
ada ruang bagi evaluasi atas status konsesi lama yang
masih berada dan tumpang tindih dengan kawasan
berisiko tinggi bencana. Apalagi jaminan perpanjangan
otomatis konsesi batubara juga diikuti dengan insentif
royalti 0 persen bagi perusahaan batubara yang
membangun proyek hilirisasi.

Pemusatan kewenangan dan kemudahan untuk
proyek strategis nasional dalam UU Cipta Kerja
berpotensi berdampak terhadap melonjaknya risiko
dan kerentanan.
Salah satunya, kewenangan pemerintah kabupaten/
kota untuk melakukan penataan ruang daerah,
termasuk juga kawasan strategis nasional yang telah
dialihkan ke pemerintah pusat. Dapat dilihat di
perubahan ketentuan Pasal 8 dan 9 halaman 1820 yang tertulis dalam UU Cipta Kerja. Pemerintah
daerah hanya berwenang dalam bidang pengaturan,
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan,
penyelenggaraan telah diambil pusat.
Selain itu, UU Cipta Kerja dibuat agar memberikan
kemudahan seluas-luasnya untuk keberlanjutan
Proyek dan Program Strategis Nasional. Hal ini
diatur dalam UU Cipta Kerja, khususnya Pasal 173
tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional
memperbolehkan proses pengadaan tanah dilakukan
oleh Badan Usaha, apabila pemerintah tidak dapat
melakukannya. Hal ini membuka ruang liberalisasi
tanah ekstrem, pengadaan tanah ini kemudian bersifat
wajib bagi siapa pun warga negara Indonesia untuk
menyerahkan kepemilikannya apabila lokasi tersebut
diperuntukkan bagi Proyek Strategis Nasional 58.
Kombinasi maut PSN dan pemilihan kepala daerah
(pilkada) 2020 telah menutup ruang bagi integrasi
kawasan dengan risiko bencana tinggi dalam rangka
mitigasi risiko bencana di daerah. Musababnya,
pilkada telah disubversi menjadi sekadar pemilihan
operator Omnibus Law dan menjadi saluran
kepentingan investasi pemerintah pusat di daerah.

Tim respon cepat WALHI Kalsel saat
membantu korban banjir di Kalimantan
Selatan pada awal tahun 2021.
Foto: WALHI Kalsel
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TUNTUTAN
DAN DESAKAN
Pemerintah Indonesia harus mengevaluasi seluruh
pemberian izin pertambangan, proyek PLTU batubara
hingga smelter yang tidak memperhitungkan posisi
Indonesia, sebagai wilayah yang unik karena memiliki
karakteristik sosial, kultural, ekologi, iklim dan geologis di
antaranya karena bentang geologisnya yang dipeluk erat
potensi megathrust.
Pemerintah Indonesia harus menghentikan toleransi bagi
pendekatan pembangunan yang hanya menggunakan
pendekatan manfaat ekonomi investasi tanpa
memperhitungkan kerentanan dan kerawanan, termasuk
terus dilangsungkannya pembangunan ekonomi investasi
yang bersumber dari ekstraktivisme pertambangan,
smelter dan PLTU batubara.
Selain kotor dan mematikan, ekstraktivisme
pertambangan, smelter dan PLTU batubara akan
mengundang bencana yang terus menerus berlanjut
dan mengancam keselamatan rakyat dan menjadikannya
sebagai pengungsi sosial ekologis permanen.
Lewat diagnosis, temuan serta ulasan dalam laporan
ini, #BersihkanIndonesia ingin memperkuat suara dan
geliat alam yang sedang semakin keras dan kencang
mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian darinya.
Laporan ini ingin mengingatkan bahwa kita harus terus
mencari cara untuk hidup harmonis bersama alam,
sebagai bagian tak terpisahkan dari alam, dan untuk
tidak terus terjebak dalam solusi-solusi palsu yang terus
mengundang bencana.
Laporan ini berfokus pada industri ekstraktif yang terletak
di kawasan dengan risiko bencana, tetapi pada saat
bersamaan #BersihkanIndonesia juga ingin menegaskan
bahwa secepat mungkin kita harus meninggalkan
model pembangunan yang bertumpu terhadap
industri ekstraktif seperti tambang dan batubara, yang
jelas menimbulkan risiko bencana dan meningkatkan
kerentanan, melakukan transisi berkeadilan dari energi
kotor dan berbahaya dengan demokratis.
Menolak konsep palsu ‘energi baru dan terbarukan’ versi
negara yang kembali dibajak oleh pelaku bisnis industri
ekstraktif, fosil dan energi berbahaya menuju dukungan
pada desentralisasi gagasan energi bersih terbarukan
yang adil dan demokratis untuk rakyat sepenuhnya.

#BersihkanIndonesia mengajak seluas-luasnya publik
Indonesia, untuk bersama-sama menuntut dan
mendesak Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan
diagnosis dan temuan dalam laporan ini dengan cara:
1. Melakukan audit secara luas dan pemeriksaan
menyeluruh kepada industri ekstraktif yang beroperasi
atau hendak beroperasi dalam atau di sekitar kawasan
dengan risiko bencana. Audit harus dilakukan secara
transparan, berkonsultasi dengan masyarakat
terutama yang berada dalam kawasan risiko bencana,
dan/atau yang berpotensi dibuat rentan atau
terdampak risiko bencana yang dipicu oleh operasi
industri ekstraktif tersebut. Hasil audit harus dibuka
kepada seluas-luasnya publik, tersedia secara cumacuma, mudah dan dapat diakses kapan saja oleh
publik luas. Hasil audit harus ditindaklanjuti dengan
orientasi perlindungan lingkungan dan keselamatan
rakyat.
2. Menghentikan berbagai proyek ekstraktif yang
eksploitatif seperti tambang, batubara, PLTU batubara,
serta smelter yang masih dalam tahap awal eksplorasi
atau pembangunan, yang terletak di kawasan berisiko
bencana, untuk menjamin keselamatan rakyat.
3. Secara cepat, bertahap, dan berkeadilan
menghentikan berbagai proyek ekstraktif yang
eksploitatif yang telah beroperasi di kawasan risiko
bencana.
4. Melakukan segera pemulihan dan tanggung jawab
hukum atas semua kerusakan dan kehilangan di tapak,
serta krisis yang telah diciptakan oleh operasi industri
ekstraktif selama ini.
5. Membatalkan dan merevisi keputusan-keputusan
perencanaan berdampak panjang, khususnya
yang menyangkut industri energi. Secara garisbesar, ketergantungan ekonomi Indonesia pada
pertambangan dan pengolahan batubara, minyak fosil
dan gas fosil, kebun bahan-bakar hayati monokultur
(agrofuel), tidak layak untuk dilanjutkan dan dipelihara,
apalagi dipromosikan. Menghentikan politik energi
berbencana serta menemukan jalan baru dalam logika
konsumsi energi dan berbagai sumber daya alam
adalah pekerjaan rumah mendesak hari ini.
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Foto udara kehancuran landskap
hutan di Kalimantan akibat
pertambangan batubara.
Foto: JATAM Kaltim

40

FOOTNOTES

1 Katalog Gempa Bumi Merusak di Indonesia, 1612-2014, Diterbitkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi
bencana Geologi, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, 2014 Hal 13.
2 T.D. Rathnaweera, et al., 2020. Summary of recent injection-induced earthquakes in EGS;M. Soltani et
al., 2021. Environmental, economic, and social impacts of geothermal energy systems; Mejer, Ernest L.
et al., 2007. Induced seismicity associated with Enhanced Geothermal Systems; J. Charléty et al., 2007.
Large earthquakes during hydraulic stimulations at the geothermal site of Soultz-sous-Forêts; 2017
T. Diehl et al. The induced earthquake sequence related to the St. Gallen deep geothermal project
(Switzerland)–Fault reactivation & fluid interactions imaged by microseismicity.
3 2021 Jin-Han Ree et al., 2021. Fault reactivation and propagation during the 2017 Pohang earthquake
sequence.
4 Menggugat Industri Ekstraksi Panas Bumi untuk Pembangkitan Listrik di Indonesia, Pernyataan dan
laporan Organisasi-organisasi masyarakat sipil kepada rakyat Indonesia, Januari 2021, JATAM dkk, Hal 2
5 https://www.nationalgeographic.com/science/article/human-induced-earthquakes-fracking-miningvideo-spd#:~:text=According%20to%20the%20report’s%20data,sudden%20collapses%20that%20
trigger%20earthquakes.
6 https://theconversation.com/earthquakes-and-mining-how-humans-create-seismic-activity-7778
7 http://www.australiancoalalliance.com/Earthquake.htm#:~:text=The%20magnitude%205.6%20
quake%20that,a%20study%20by%20Christian%20D.
8 https://www.nature.com/articles/d41586-019-00959-4
9 Menggugat Industri Ekstraksi Panas Bumi untuk Pembangkitan Listrik di Indonesia, Pernyataan dan
laporan Organisasi-organisasi masyarakat sipil kepada rakyat Indonesia, Januari 2021, JATAM dkk, Hal 3
10 https://bnpb.go.id/potensi-ancaman-bencana
11 https://kumparan.com/kumparannews/4-mitigasi-gempa-bumi-berbasis-kearifan-lokal-di-indonesia/full
12 Ibid
13 https://www.antaranews.com/berita/921240/dokumen-amdal-seharusnya-sajikan-analisis-risikobencana
14 https://ekonomi.bisnis.com/read/20190103/45/875087/siaga-bencana-pemerintah-siapkan-revisiperencanaan-pembangunan-infrastruktur
15 Ibid
16 Ibid
17 https://sumatra.bisnis.com/read/20190227/533/894276/nelayan-ingin-pembangunan-pltu-di-teluksepang-dibatalkan
18 https://www.antaranews.com/berita/803479/nelayan-bengkulu-minta-pemda-batalkan-pltu-teluksepang
19 https://www.quitcoal.id/artikel/detail/pltu-bengkulu-bengkulu
20 https://www.antaranews.com/berita/762198/bpbd-pltu-teluk-sepang-berdiri-di-zona-rawan-bencana

41

21 https://bnpb.go.id/uploads/24/renkon-cilegon-banten.pdf
22 https://www.walhi.or.id/pengesahan-rzwp-3-k-banten-legalisasi-perampasan-ruang-dan-kejahatanlingkungan-tanpa-transparansi-dan-partisipasi-masyarakat-yang-akan-terdampak
23 Putusan Mahkamah Agung No: 1199 K/Pid.Sus/2016 yang membatalkan putusan pengadilan negeri
palu No: 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal, tanggal 17 Desember 2015, yang berisi mengadili terdakwa I
Wahyuni, S.H dan terdakwa II Albert Wu dan Terdakwa III Soeharti Sutono alias Betty Sutono dalam
kasus dumping limbah abu batubara PLTU Panau
24 https://majalah.tempo.co/read/hukum/149195/melawan-abu-kiriman-pltu
25 https://pijarsulawesi.com/2019/09/17/setahun-pltu-mpanau-tak-beroperasi-karena-terdampaktsunami/
26 Pemetaan Tingkat Risiko Bencana Tsunami Berbasis Spasial di Kota Palu (Mapping of Tsunami Disaster
Risk Based Spatial in Palu) Yutdam Mudin1, I WayanJihan Pramana1, Sabhan1 >> Gravitasi Vol. 14 No.2
(Juli-Desember 2015)
27 https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/update-dampak-gempa-dan-tsunami-dipalu-2256-orang-meninggal-dunia/2
28 http://bpbd.kotabogor.go.id/detailpost/gempa-langka-deep-focus-terjadi-di-laut-jawa-utara-indramayu
29 https://www.republika.co.id/berita/qef45z483/penyebab-gempa-indramayu-versi-bmkg
30 https://jabar.suara.com/read/2020/12/11/151706/puluhan-rumah-di-indramayu-rusak-diguncanggempa-bumi?page=all
31 https://bandung.bisnis.com/read/20210314/549/1367299/indramayu-dilintasi-sesar-baribis-bpbdingatkan-warga-soal-gempa
32 https://kppip.go.id/en/priority-projects/electricity/pltu-indramayu/
33 https://www.voaindonesia.com/a/pemidanaan-bagi-mereka-yang-menolak-pltu-indramayu(bagian-1)/5448220.html
34 https://jateng.suara.com/read/2019/06/09/193236/gempa-cilacap-57-sr-terasa-sampai-bandung-danyogyakarta
35 https://www.suara.com/news/2019/07/17/164431/pantai-cilacap-sampai-jawa-timur-terancam-kenatsunami-20-meter
36 https://www.tagar.id/warga-dairi-khawatir-bendungan-limbah-pt-dpm-meniru-tragedi-brasil
37 Pilkada 2020 ; Vaksin Imunitas bagi Oligarki, gerakan #BersihkanIndonesia, Hal 12,
silakan cek https://www.jatam.org/pilkada-2020-vaksin-imunitas-bagi-oligarki/
38 https://regional.kompas.com/read/2020/05/26/19412821/korban-terdampak-banjir-di-samarindasudah-mencapai-47281-jiwa
39 https://www.mongabay.co.id/2020/05/30/langganan-banjir-samarinda-harus-serius-perbaiki
lingkungan/

42

40 https://kaltimprov.go.id/berita/bantuan-pemprov-untuk-pananganan-banjir-di-sanarinda-rp605-miliar41 https://kaltim.antaranews.com/berita/36484/samarinda-anggarkan-rp375-miliar-tangani-banjir
42 https://regional.kompas.com/read/2020/05/27/07361941/wagub-kaltim-sebut-apbd-tak-mamputangani-banjir-samarinda-butuh-bantuan?page=all
43 https://selasar.co/read/2020/08/15/2673/hujan-deras-ruang-isolasi-pasien-covid-19-rsud-awsterendam-banjir
44 https://sapos.co.id/2021/03/09/pemakaman-covid-19-dikepung-tambang/
45 https://samarinda.prokal.co/read/news/19269-korban-banjir-bisa-kok-gugat-pemkot-begini-caranya.html
46 https://selasar.co/read/2020/12/08/3706/sehari-sebelum-coblosan-spanduk-raksasa-dibentangkan-dimahkota-ii-ini-isinya
47 https://www.instagram.com/p/CLT3syKHTja/ baca juga Identifikasi Kerentanan Dan Sebaran Longsor
Lahan Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Muhammad
Nursa’ban, FISE, Universitas Negeri Yogyakarta
48 https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/04/24/ylbhi-usut-dugaan-tindak-kekerasan-aparat-didesa-wadas/
49 https://bisnis.tempo.co/read/1455812/profil-bendungan-bener-yang-picu-kericuhan-aparat-vs-wargapurworejo?page_num=2
50 https://www.mongabay.co.id/2018/09/25/bendungan-bener-bakal-jadi-pemasok-air-bandara-barujogja-bagian-3/
51 Ibid
52 https://www.instagram.com/p/CNT3TtMH0WD/
53 https://www.antaranews.com/video/1690246/kawasan-industri-iwip-terendam-banjir-smelterberhenti-sementara
54 https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210119173309-199-595768/lapan-populasi-hutan-turun10-tahun-terakhir-kalsel-banjir
55 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55696841
56 https://nasional.tempo.co/read/1426026/jatam-sebut-luas-ippkh-tambang-di-kalsel-hampir-seluasdki/full&view=ok
57 https://www.antaranews.com/berita/2044766/peningkatan-kasus-covid-19-di-kalsel-dampak-banjirdan-mobilitas
58 Omnibus law, Kitab Hukum Oligarki; Para Pebisnis Tambang dan Energi Kotor dibalik Omnibus
Law, Peran, Konflik Kepentingan dan Rekam Jejaknya, gerakan #BersihkanIndonesia dan Fraksi Rakyat
Indonesia, Oktober 2020, Hal 12

43

Laporan ini mengemukakan realita dan fakta yang dihimpun
berdasarkan data-data resmi dan informasi yang bisa diperoleh
masyarakat, tentang perbedaan yang sangat kontras
antara tuturan resmi terkait duduk-perkara kebencanaan dan
bagaimana menanganinya di satu pihak, dengan kenyataan di
lapangan yang menakutkan.
Meskipun baru bersifat pendahuluan, pemeriksaan yang dilakukan
untuk menerbitkan laporan ini menemu-kenali beberapa masalah
serius yang lebih dalam. Tidak hanya semata soal keterbatasan
kapasitas kelembagaan atau begitu besarnya wilayah kepulauan
yang terpapar risiko bencana.
Di hadapan perubahan dramatis pada proses-proses atmosferik/
kilimatik yang tengah menguat, kajian ini menunjukkan bahwa
kegentingan bencana justru dipicu oleh keputusan-keputusan
pengurus negara yang menyangkut investasi. Khususnya, investasi
industri ekstraktif dan industri energi kotor terkait.
Kenyataan ini menyingkap adanya masalah dengan cara pengurus
negara dalam memperlakukan bencana. Termasuk, politik
pemaknaan terkait apa-apa yang disebut bencana dan “bukan”
bencana. Pasokan daya pembangkit listrik bertenaga energi kotor
batubara yang semakin membesar, sebagai salah satu kasus utama
dalam laporan ini, akan terus memakan korban jiwa, terutama bagi
warga di sekitar tapak pembangkit.
Penyangkalan bahwa kampanye promosi investasi di industri
ekstraktif dan pembesaran pasokan energi memicu bencana yang
terus merayap dan sulit sekali atau bahkan tidak mungkin diatasi di
kemudian hari–mulai beroperasinya satu PLT batubara baru dicatat
sebagai kemajuan, bukan awal bencana.
Hari ini kita tidak tahu apa-apa dan tidak mendapatkan penjelasan
apa pun mengenai dinamika kekacauan sosial dan ekologis yang
dipicu oleh percepatan ekstraksi tambang, bahan bakar nabati,
energi kotor dan “bersih”. Begitu pula dengan pengungsian
warga yang ruang hidupnya diduduki paksa oleh kaveling-kaveling
properti mineral dan sumber bahan-mentah industri lainnya. Siapa
yang tahu berapa jumlah perempuan dan laki-laki, anak-anak dan
orang tua yang mengalami bencana bertuan macam itu?
Laporan ini mengajak semua pihak untuk mulai secara kritis
mempertanyakan hal-ihwal malapetaka yang cakupannya
diperkecil, dan membahayakan masa depan Indonesia.
––– Hendro Sangkoyo (School of Democratic Economics)
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