OLIGARKI TAMBANG DI BALIK KEJAHATAN NEGARA-KORPORASI
DAN SOLUSI PALSU KRISIS IKLIM, MEMPERPARAH KERUSAKAN
RUANG HIDUP DAN KEMEROSOTAN KESELAMATAN RAKYAT

HALAMAN 01

Di tengah situasi krisis iklim dan pandemi COVID-19, warga negara terus
diperhadapkan pada praktik kejahatan negara-korporasi yang semakin agresif.
Narasi pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur hingga solusi krisis iklim
yang dikemas dengan jargon-jargon populis terus direproduksi. Jika ditelaah secara
mendalam, seluruh narasi itu sekadar membius rakyat, mengandung kepalsuan, dan
di saat yang sama perluasan perusakan lingkungan dan ruang hidup rakyat justru
semakin besar.
Pada periode kedua Presiden Joko Widodo ini, misalnya, dua produk hukum dibuat
untuk menjamin perluasan industri ekstraktif di Indonesia. Mulai dari UU No. 3
Tahun 2020 tentang Perubahan UU Minerba No 4 Tahun 2009, serta UU No 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja atau dikenal dengan Omnibus Law Cipta Kerja.
Pembahasan dan pengesahan dua produk hukum kontroversial tersebut, dikebut
selama masa pandemi COVID-19, serba tertutup, dan abai terhadap suara penolakan
jutaan warga Indonesia.
Revisi UU Minerba memberikan insentif yang luar biasa besar bagi korporasi
tambang, sementara sanksi hukum bagi pejabat pemberi izin dihilangkan dari UU
ini. Salah satu ketentuan yang paling kontroversial adalah terkait Wilayah Hukum
Pertambangan (WHP), yang diperluas menjadi seluruh wilayah daratan, perairan,
dan landas kontinen Indonesia. Dampak dari klausul ini, adalah industri tambang
akan bisa menambang di mana saja, sejauh memiliki deposit tambang. Dengan kata
lain, tidak ada lagi ruang hidup warga yang selamat.
Sejumlah keistimewaan lain juga diberikan kepada korporasi tambang. Perusahaan
pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara (PKP2B), misalnya, dapat memperpanjang secara otomatis operasionalnya
selama 2 x 10 tahun lama.
Arutmin, perusahaan batubara di Kalimantan Selatan yang dikendalikan oleh
keluarga Bakrie, adalah contoh nyata di balik revisi UU Minerba. Selain Arutmin,
perusahaan Kaltim Prima Coal -- yang juga milik keluarga Bakrie, Adaro Indonesia,
Kideco Jaya Agung, Indominco dan sejumlah perusahaan tambang batubara
pemegang PKP2B lainnya, juga tengah antri untuk mendapat perpanjangan
kontrak, berikut dengan segala insentif yang diberikan pemerintah.
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dihilangkan melalui penghapusan Pasal 165 dalam UU Minerba. Fakta ini, diperparah
dengan pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga
kepentingan pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam,
termasuk pertambangan, semakin suram.
Pasca UU Minerba dan UU KPK, Omnibus Law Cipta Kerja, juga memberikan
perlindungan bagi perusahaan tambang melalui skema Proyek Strategis Nasional
(PSN). Bahkan, melalui UU ini, pengadaan lahan untuk PSN bersifat wajib, sehingga
bagi siapapun warga negara Indonesia yang lahannya masuk dalam kawasan PSN,
harus

dilepaskan.
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menyebabkan penyusutan ruang hidup serta mengundang konflik dan kriminalisasi
warga yang mempertahankan ruang hidupnya.
Dalam konflik pertambangan di Desa Wadas, misalnya, material quarry yang
ditambang dari desa ini akan dipasok untuk pembangunan Bendungan Bener yang
menyandang status sebagai PSN. Belasan warga dan pendamping hukum
mengalami luka-luka, sebagian sempat pingsan lantaran mendapatkan tindakan
kekerasan dari aparat kepolisian yang mengawal pemasangan patok rencana
pertambangan. Dalam kejadian itu, terdapat sebelas warga sempat ditahan.
Peristiwa konflik di Desa Wadas, yang dibalut dengan jargon “demi kepentingan
nasional” dalam status PSN tersebut, seolah mengingatkan kita akan penjelmaan
kekejaman Waduk Kedung Ombo. Salah satu proyek bendungan di era Orde Baru,
yang dengan dalih demi pembangunan, telah menggusur rumah 5.268 keluarga di
37 desa di Jawa Tengah. Sama halnya dengan peristiwa di Desa Wadas baru-baru ini,
protes warga dihadapkan pada tindakan kekerasan dan pelabelan terhadap warga
yang melakukan protes. Jika dulu penolak Waduk Kedung Ombo dicap sebagai PKI,
kini penolak tambang di di Desa Wadas dicap telah ditunggangi oleh kelompok
Anarko.
Omnibus Law Cipta Kerja juga memberikan kemudahan terkait tanggung jawab
risiko sosial dan lingkungan, yang tentu saja justru akan menciptakan degradasi
ruang hidup yang kian masif.
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Salah satunya, turunan UU ini, yakni PP 22 Tahun 2021, yang membebaskan
pengusaha untuk menelantarkan abu sisa pembakaran batubara (fly ash dan
bottom ash) dari aktivitas PLTU, karena telah dikategorikan bukan lagi sebagai
limbah berbahaya dan beracun. Inilah resultante kedua regulasi oligarkis dan
predatoris ini.
Di Sulawesi Selatan, rencana infrastruktur pelabuhan Makassar New Port, yang juga
dilabeli sebagai PSN. Penambangan pasir laut untuk memasok material bagi
pembangunan Makassar New Port telah berdampak pada tercemar dan hilangnya
wilayah tangkap nelayan Kodingareng. Warga yang menolak ruang hidupnya
dirampas perusahaan tambang, justru mengalami kekerasan dan kriminalisasi dari
aparat. Kejadian ini memunculkan pertanyaan kritis, “Apakah nasib warga nelayan
Kodingareng kalah strategis dengan kepentingan para pemodal, sehingga Negara
rela menumbalkannya dengan dalih kepentingan nasional?”
Di sisi bentuk proyeknya, mayoritas dari PSN ini adalah proyek yang berkaitan
dengan hilirisasi berupa industri pengolahan dan pemurnian, mulai dari proyek
gasifikasi batubara, pembangunan PLTU, hingga proyek 20 smelter yang sebagian
besar terhubung dengan program percepatan industri baterai mobil listrik.
Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 55/2019
tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery
Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan pada 12 Agustus 2019. Perpres mobil listrik
ini memberikan insentif fiskal dan non fiskal bagi para pelaku industri mobil listrik,
termasuk industri nikel sebagai salah satu komponen utama dalam pembuatan
baterai kendaraan listrik. Perpres ini mendorong ekspansi serta produksi industri
nikel semakin cepat, membongkar daratan di berbagai wilayah, terutama di bagian
timur Indonesia.
Di balik program unggulan percepatan industri baterai mobil listrik yang dikemas
sebagai solusi krisis iklim ini, ada warga yang dirampas ruang hidup dan
dikorbankan keselamatannya. Di Maluku Utara, PT Aneka Tambang (ANTAM), telah
meluluhlantakkan Pulau Gebe, Pulau Gee, Pulau Pakal, dan daratan Halmahera.
Selain menimbulkan kerusakan di wilayah daratan, pencemaran pesisir dan laut pun
terus berulang, seperti kejadian di Moronopo, Desa Maba Pura, Kabupaten
Halmahera Timur, Maluku Utara pada April lalu.
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Penderitaan serupa juga dialami masyarakat di Halmahera Tengah, tempat dimana
PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) beroperasi. Proyek Strategis Nasional
(PSN) ini, telah mengokupasi daratan, pesisir, dan laut akibat aktivitas tambang,
smelter, PLTU batubara, pelabuhan, bandar udara, dan sejumlah fasilitas pendukung
lainnya.
Petani dan nelayan kemudian kehilangan lahan dan wilayah tangkap, kawasan
hutan dibabat, air dan udara rentan tercemar yang, dalam jangka panjang
berdampak pada kemiskinan akut dan kesehatan warga yang terus terganggu.
Ekspansi besar-besaran industri nikel juga terjadi di Sulawesi Tengah. Salah satunya
PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Bahodopi, Morowali. Aktivitas
penambangan, smelter, dan PLTU batubara perusahaan ini, berdampak pada hilang
dan tercemarnya lahan pertanian dan wilayah pesisir-laut.
Ancaman lainnya, wilayah laut Morowali hendak dijadikan “toilet” tambang melalui
proyek pembuangan limbah tailing ke laut atau deep sea tailing placement (DSTP).
Sejumlah perusahaan, mulai dari PT QMB New Energy Material; PT Sulawesi Cahaya
Mineral; dan PT Huayue Nickel Cobalt di Morowali telah mengajukan izin ke
pemerintah. Proyek SDTP ini memperparah kerusakan lingkungan dan ekosistem
laut. Apalagi, Morowali termasuk coral triangle, yaitu kawasan perairan di barat
samudra pasifik, termasuk Indonesia, yang mengandung keragaman spesies yang
sangat tinggi (hampir 600 spesies terumbu karang) dan menjadi penopang biota
laut di sekitarnya. Ekosistem sekaya ini menjadi habitat bagi banyak biota laut
termasuk ikan yang ditangkap oleh nelayan.
Kandungan logam berbahaya, sekalipun memenuhi baku mutu, akan terakumulasi
dalam tubuh biota laut, tak terkecuali jenis-jenis pangan laut seperti ikan, hasil
tangkapan nelayan. Maka, risiko buruk berikutnya akan menimpa para konsumen
pangan laut di seluruh Morowali, Morowali Utara, dan sekitarnya.
Terumbu karang yang juga berperan dalam menyerap karbon dioksida di atmosfer
akan terpengaruh dan berdampak pada keseimbangan iklim lewat emisi gas
karbon.
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Sementara itu, di Sulawesi Tenggara, penderitaan yang sama juga tengah dialami
warga. Masifnya aktivitas penambangan legal dan ilegal di sejumlah wilayah di bumi
anoa ini, membuat daratan, pesisir, dan laut sekarat. Rancangan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) diotak-atik untuk memuluskan kepentingan besar korporasi
tambang, seperti yang terjadi di Pulau Wawonii atau Kabupaten Konawe
Kepulauan. Warga penolak tambang di pulau kecil ini diperhadapkan pada
kekerasan dan kriminalisasi, hingga sejumlah di antaranya mendekam di penjara.
Selain pulau Wawonii, ribuan warga se-Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara
juga terpaksa menghirup udara kotor akibat pembongkaran batubara milik PT
Obsidian Stainless Steel, salah satu anak perusahaan Virtue Dragon Nickel Industry
(VDNI). Pencemaran yang terus berulang ini tak hanya berdampak pada kesehatan,
tetapi juga menyebabkan tercemarnya tambak dan tanaman pertanian warga.
Di balik gemerlap kampanye mobil listrik yang ramah lingkungan dan iklim
tersebut, energi kotor seperti batubara masih terus mengalir dari pulau Kalimantan
dan Sumatera. Dua pulau besar ini diekstraksi tanpa henti, salah satunya untuk
menyuplai energi bagi pabrik-pabrik dan smelter industri baterai kendaraan listrik.
Perluasan pengerukan batubara, legal maupun ilegal, membawa kehilangan,
kerusakan dan penciptaan pengungsi sosial-ekologis, serta menambah jumlah
lubang-lubang tambang baru.
Deretan panjang daftar borok di balik ambisi pengurus negara untuk program
percepatan baterai mobil listrik terbesar di dunia di atas, adalah sebagian dari
begitu banyak kejadian serupa di berbagai wilayah di Indonesia. Klaim mobil listrik
sebagai salah satu solusi krisis iklim adalah palsu.
Solusi palsu mengatasi krisis iklim juga terkait dengan ekspansi tambang panas
bumi. Tak kurang dari 64 wilayah kerja panas bumi (WKP) sedang dan akan
diekstraksi tanpa memperhatikan jaminan keselamatan rakyat dan lingkungan.
Proyek panas bumi yang dilabeli sebagai golongan energi baru dan terbarukan ini
telah banyak menimbulkan derita.
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Pada 25 Januari 2021 lalu, misalnya, semburan gas dari sumur bor proyek ekstraksi
panas bumi PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) di desa Sibanggor Julu,
Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Mandailing Natal menyebabkan lima orang
meninggal dunia dan puluhan korban lainnya menjalani perawatan di rumah sakit.
Ini bukan kejadian satu-satunya yang dilaporkan. Pada Maret 2020, tambang panas
bumi di Ijen oleh Medco Cahaya Geothermal, juga membuncahkan semburan uap
serupa. Di Solok Selatan pada Juni 2018 lalu, satu dari tiga petugas penguji sumur
panas juga tewas. Demikian juga dengan ekstraksi panas bumi di Mataloko dan Wae
Sano di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.
Di Mataloko, warga dihantui ketakutan dan merasa tidak nyaman karena dentuman
dan getaran yang berasal dari wilayah panas bumi. Penambangan panas bumi ini
telah telah memicu semburan lumpur yang mengalir hingga ke rumah dan ladangladang warga. Tempat yang sebelumnya produktif untuk pertanian berubah
menjadi hamparan lumpur panas. Atap seng rumah pun dengan cepat berkarat.
Kejadian di Mataloko itu, mengingatkan kita pada tragedi semburan lumpur
Lapindo pada 29 Mei 2006, 15 tahun lalu. Bencana bertuan itu meluluhlantakkan
Porong. Ribuan orang dievakuasi paksa, puluhan ribu lainnya mengungsi. Rumah,
sekolah, masjid, dan fasilitas umum lainnya tertimbun lumpur. Warga terpapar
berbagai jenis penyakit.
Sementara di Wae Sano, rencana ekstraksi panas bumi itu berada dekat dengan
rumah-rumah warga, lahan pertanian, sekolah, dan gereja. Bahkan, kampung
Nunang, salah satu titik sentral rencana ekstraksi, berencana direlokasi.
Di tengah perluasan dan percepatan derita rakyat dan lingkungan itu, Presiden
Jokowi tak bergeming.
“Mobil listrik harus dipercepat dan akan dioperasikan di Ibukota Baru”, ujar Presiden
Jokowi.
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Rencana pembangunan Mega Proyek Ibu kota Baru itu, melipatgandakan krisis di
Kalimantan Timur, yang tak pernah diurus serius. Bahkan, sungai-sungai besar
Kalimantan akan dibendung untuk memasok ketersediaan air dan listrik untuk
ibukota baru. Urbanisme kapital ibukota baru ini akan memicu laju pembongkaran
material di wilayah lain untuk memenuhi pembangunan fisik dan mega
infrastruktur ibukota baru. Salah satunya batu koral, batu kapur, dan pasir dari pesisir
Sulawesi.
Di satu sisi, pemindahan ibukota baru yang kental dengan kepentingan oligarki ini,
tampak dipaksakan, menjadi agenda prioritas di tengah penderitaan rakyat dan
lingkungan yang kian meluas.
Kejahatan Freeport Indonesia di Papua, yang telah mengobrak-abrik pegunungan,
pesisir, dan laut, serta melenyapkan kebudayaan dan memicu konflik dan
pelanggaran HAM diabaikan. Padahal, jejak kejahatan perusahaan raksasa ini begitu
nyata. Lima sungai, yaitu sungai Aghawagon, Otomona, Ajkwa, Minajerwi, dan Aimoe
telah dijadikan tempat pengendapan tailing tambang. Bahkan, Sungai Ajkwa di
Mimika telah menjadi tempat pembuangan limbah tailing sejak 1988 hingga saat ini.
Pada tahun 2016 lalu, areal kerusakan dan pendangkalan karena tailing sudah
sampai ke laut.
Lantas, siapa sesungguhnya kelompok kriminal yang dicap sebagai teroris itu, Rakyat
Papua atau Freeport?
Pembangunan yang bersandarkan pada ekstraksi kekayaan alam dan solusi palsu
atas krisis iklim, berikut segala daya rusaknya bagi rakyat dan lingkungan itu,
menunjukkan betapa otoritas kekuasaan hari ini tak peduli dengan keselamatan dan
masa depan warga dan lingkungan. Berbagai kebijakan pembangunan dan produk
hukum disusupi kepentingan oligarki.
Salah satu ruang gelap transaksi antar elit politik dan oligarki itu, adalah pesta
elektoral, mulai dari Pilpres, Pileg, hingga Pilkada. Seperti lingkaran setan, kejahatan
negara-korporasi ini terus langgeng melalui sistem politik elektoral yang oligarkis.
Warga negara sekadar menjadi objek, bahkan sebagian lainnya lebih buruk dari itu,
menjadi budak politik.
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Untuk itu, pada Hari Anti-Tambang 2021 ini, kami mengajak seluruh warga kampung
untuk perkuat dan perluas solidaritas perlawanan dan pemulihan di hadapan
realitas ruang hidup yang berganti menjadi ruang pengerukan dan pembongkaran
untuk akumulasi kekayaan segelintir orang. Memori warga kampung dan ikatan
menyejarah atas ruang hidup kita sedang digantikan oleh label-label buatan baru,
mulai dari status Proyek Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan
Ekonomi Khusus, hingga Objek Vital Nasional.
Sudah saatnya solidaritas rakyat untuk perlawanan dan pemulihan menyusun masa
depan tandingan. Masa depan dimana campur tangan oligarki tambang harus usai
dan dihentikan!
Selamat Hari Anti-Tambang 2021!
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