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Mengapa Pulau Kecil Indonesia Harus 
Bebas dari Tambang Mineral dan Batu bara?
Indonesia memasuki tahun politik 2019 untuk pemilihan anggota legislatif dan presiden serta wakil 
presiden. Setiap tahun politik, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mewaspadai adanya praktik 
ijon politik tambang. Ijon politik tambang merupakan kesempatan bertemunya pebisnis tambang 
dengan kepentingan politik para kandidat anggota legislatif, partai politik, serta kandidat presiden 
dan wakil presiden untuk meraih dukungan finansial.

Di saat yang sama, kekhawatiran global merebak atas macetnya upaya untuk mengakhiri batu 
bara di dalam banyak inisiatif global seperti perundingan perubahan iklim. Salah satu yang 
menarik saat perundingan perubahan iklim, United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC) ke 24 di Katowice, Polandia, digelar adalah protes seorang remaja berumur 
15 tahun dari Swedia bernama Greta Thunberg. Dia menggelar aksi aksi mogok sekolah di depan 
Parlemen Swedia sebagai kritik terhadap perilaku politisi yang terus tak peduli pada isu iklim dan 
keselamatan antargenerasi akibat emisi dan perubahan iklim.

Aksi ini menginspirasi banyak aksi lainnya yang meluas ke beberapa negara lain seperti Belanda 
dan Australia; keprihatinannya serupa karena politik telah menjadi kontributor utama pengabaian 
terhadap ancaman perubahan iklim dan langgengnya kecanduan terhadap energi fosil termasuk 
batu bara.       

Di Indonesia, tahun politik telah menjadi lanskap subur tumbuhnya izin-izin pertambangan mineral 
dan batu bara dan melanggengkan ketergantungan Indonesia pada energi kotor ini. Sejauh ini 
sudah terdapat 9.710 izin usaha pertambangan mengkavling 35% daratan kepulauan Indonesia, 
belum lagi konsesi minyak bumi dan gas alam. JATAM mencatat 44% daratan dan perairan 
kepulauan Indonesia telah dikavling oleh kesemuanya. 

Kerusakan yang dilipatgandakan oleh politik elektoral kini juga mengalami perluasan pembongkaran 
tambang hingga ke kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia. Indonesia merupakan negara 
kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau dan garis pantai terpanjang nomor empat di 
dunia, yaitu 95.181 km. Populasi penduduk Indonesia yang tinggal di pesisir mencapai 161 juta 
jiwa atau 60% dari 250 juta penduduk Indonesia. Pusat perkembangan ekonomi juga berkembang 
di kawasan pesisir. Jika Pemerintah Indonesia sungguh-sungguh berkomitmen pada pencegahan 
dan mengatasi dampak perubahan iklim maka penyelamatan pulau kecil dari pertambangan 
mineral dan batu bara harus disegerakan.

Menurut basis data JATAM, terdapat 55 pulau kecil yang dikavling tambang. Sejumlah pulau kecil 
yang kini telah menjadi monumen penghancuran tambang yaitu Pulau Gee dan Pulau Pakal. 
Beberapa pulau kecil lain kini juga terancam salah satunya Pulau Romang di Maluku Barat Daya. 
Sebelumnya, JATAM bersama simpul wilayahnya juga sedang berjuang mengusir tambang di 
Pulau Bangka, Sulawesi Utara.

PENGANTAR
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Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki karakteristik yang berbeda dengan daratan. Begitu 
pula daya rusak tambang yang akan muncul dari aktivitas pengerukan di kawasan pesisir dan 
pulau-pulau kecil. JATAM melihat hingga saat ini masih minim informasi maupun pengetahuan 
spesifik terkait daya rusak tambang di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Padahal, penghancuran kawasan tersebut oleh tambang semakin masif, khususnya di kawasan 
timur Indonesia. JATAM memandang keselamatan ekosistem pulau kecil juga mencakup 
keselamatan sumber utama protein Indonesia, sumber perikanan utama berada di kawasan 
pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia, krisis pangan dan protein akan dihadapi di masa depan 
jika tak ada upaya perlawanan dan pemulihan di kawasan pesisir dan pulau kecil Indonesia.

Laporan ini mengekspos konflik kepentingan para pejabat tinggi pemerintah, pengurus 
partai dan militer yang berkuasa di tambang-tambang pulau kecil, memaparkan 
lenyapnya kekayaan kebudayaan, sumber penghidupan, peracunan sumber air hingga 
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum di pulau-pulau kecil, menunjukkannya 
secara visual berupa foto, rekaman audiovisual dan menargetkan perbaikan kebijakan 
pemerintah dalam mengelola kawasan pesisir dan pulau kecil di Indonesia dilanjutkan 
dengan memberi ruang yang cukup dan pelibatan warga sehingga alokasi ruang bagi 
pertambangan di pesisir dan pulau kecil dapat dihentikan sama- sekali, tanpa tawar menawar.  
 
Kejahatan pengerukan bahan galian di Pulau Bunyu, Pulau Bangka dan Pulau Gebe, fokus 
pemeriksaan lapangan dalam laporan ini, sama-sekali bukan perkecualian. Paparan kenyataan 
mengenai jejaring kolusi yang melibatkan kantor-kantor pemerintah dari desa sampai Jakarta ini 
sekaligus menyingkap dua tiang penyangga utama dari perluasan sepanjang masa dari industri 
tambang. Tiang pertama adalah tindakan pemerintah lewat berbagai cara dan peralatan, untuk 
menakut-nakuti warga-negara Indonesia bahwa menolak proyek tambang adalah kejahatan. Awas! 
Jangan berani-berani melindungi kampung halaman atau tanah leluhur yang sudah berstatus 
konsesi tambang. Kalau diteruskan, bisa berakhir dengan tindakan kekerasan terorganisir atau 
pemidanaan. Kalau anyaman kepentingan dari pihak-pihak yang berkolusi sampai ke kantor-
kantor pemerintah pusat di Jakarta, intimidasi bisa naik satu tingkat, seperti ketika sebuah proyek 
investasi tambang, situsnya, perusahaan yang mengantongi izin, keseluruhannya dilekati status 
obyek vital nasional. 

Tiang kedua, lebih tersembunyi dari penglihatan warga-negara pada umumnya, adalah adanya 
kekacauan dan sengketa politik di antara berbagai instrumen regulasi mengenai pemanfaatan 
ruang daratan dan perairan pulau. Dalam soal pesisir dan pulau kecil, hirarki ketentuan politik 
mulai dari UU 27 tahun 2007, petunjuk teknis penyusunan rencana zonasi, sampai dengan 
produk RZWP3K-nya, telah secara seksama mengemukakan investasi tambang sebagai jenis 
investasi yang meskipun dampaknya berat, bisa dilakukan di situ. Di samping itu, UU 27 tahun 
2007 sendiri keliatan begitu lemahnya dibandingkan konsentrasi perluasan pertambangan di 
bawah kekuasaan ESDM. Kalau pemerintah buka pintu lebar-lebar untuk investasi tambang, lalu 
siapa yang masih bersedia melindungi ruang hidup pesisir dan pulau kecil? Jangankan pulau-
pulau kecil atau wilayah pesisir yang jauh dari kota, apalagi yang tidak berpenghuni manusia, 
wilayah-wilayah pulau terbesar dengan penduduk yang telah ratusan tahun hidup di situ pun 
telah diporak-porandakan oleh berbagai proyek yang dilekati dengan “kepentingan nasional”. 
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Badan Pengurus dan Badan Pendukung JATAM yang telah banyak membantu hingga laporan ini 
selesai, akhirnya laporan ini dipersembahkan untuk warga pejuang tolak tambang di garis depan 
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Indonesia memiliki 13.466 pulau kecil yang telah 
memiliki nama dari total 17.504 pulau. Ribuan pulau 
kecil ini, dihuni oleh masyarakat yang kehidupan 
sehari-harinya tergantung pada ekosistem laut. 
Dari total 17.504 pulau di Indonesia, hanya 30 % 
berpenghuni dan sisanya sekitar 11.703 pulau tidak 
berpenghuni. Dari sekian banyak pulau-pulau kecil 
tersebut, 13.466 pulau kecil yang telah didepositkan 

ke Persekutuan Bangsa Bangsa (PBB) pada 
tahun 2012 lalu.¹ Menurut bunyi Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil, definisi pulau kecil yakni pulau dengan luas 
lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 beserta 
kesatuan ekosistemnya.²

1. Nurseffi Dwi Wahyuni, “70% Pulau di Indonesia Tak Berpenghuni”, Liputan6, 22 September 2014, diakses dari https://www.liputan6.com/bisnis/read/2108368/70-
pulau-di-indonesia-tak-berpenghuni diakses pada 28 Desember 2018, pukul 14.00 WIB    

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keci

Gambaran Umum Pengerukan Pulau-Pulau Kecil 
oleh Tambang di Indonesia1
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Gambar 1. Peta Sebaran Tambang di Pulau-Pulau Kecil Indonesia



3. Sumedi dan Achmad Djauhari, Upaya Memperkuat Kemandirian Pangan Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah Perbatasan, dalam buku Memperkuat Kemampuan 
Swasembada Pangan, Bab V, Litbang Pertanian RI.

4. Pebrianto Eka Wicaksono, “RI Produsen Nikel Terbesar Ketiga Dunia, tapi 50% Buat China”, Liputan6, 07 Januari 2014, diakses dari https://www.liputan6.com/
bisnis/read/793845/ri-produsen-nikel-terbesar-ketiga-dunia-tapi-50-buat-china 

5. Agung Wahyu Kencono, et. al., Kajian Resources Rent Tax Mineral Nikel di Indonesia, (Jakarta: Pusat Data dan Teknlogi Informasi Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral, 2017). hlm. 37.

Pulau-pulau kecil memiliki berbagai sumber daya 
yang mampu menunjang kebutuhan pangan 
nasional.³ Keberadaan penduduk mampu berperan 
sebagai pelaku penting dalam mengakses sumber 
daya alam (misalnya sebagai distributor pangan) 
yang berada di sekitar pulau-pulau kecil. Dengan 
berbagai pemanfaatan seperti ikan-ikan karang, 
aspek pariwisata menjadi komponen-komponen 
yang memiliki potensi finansial bagi daerah. 
Namun, keselamatan masyarakat serta lingkungan 
di pulau-pulau kecil terancam akibat kehadiran 
pertambangan di beberapa pulau kecil di Indonesia. 

Melalui laporan ini JATAM merekam, 
mendokumentasikan dan menunjukkan kepada 
publik tentang status keselamatan pulau-pulau kecil 
yang kini terancam oleh pertambangan mineral dan 
batu bara. Dari 55 pulau kecil yang kini dikavling 
oleh pertambangan mineral dan batu bara JATAM 
berupaya untuk menghadirkan status dan kondisi 
tiga pulau kecil dengan beberapa pertimbangan. 
Pertama, Pulau Gebe dipilih karena sudah sejak 
1979 dikavling oleh PT Aneka Tambang (Antam), 
sebuah perusahaan berstatus Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN). Pulau Gebe berada di Provinsi 
Maluku Utara (Malut), salah satu dari lima besar 
provinsi yang memiliki pulau terbanyak di Indonesia 
dengan jumlah 805 pulau. PT Antam berada di 
pulau ini hingga 2004, dan diiringi dengan berbagai 
perubahan dengan datangnya perusahaan ini. 
Eksploitasi pulau ini tidak berhenti di PT Antam, 
karena setelahnya hadir juga 12 IUP eksplorasi dan 
produksi nikel di Pulau Gebe; sebagian mengkavling 
bekas konsesi PT Antam. 

Kedua, Pulau Bangka hadir dalam tulisan 
ini sebagai contoh yurisprudensi mengenai 
perjuangan warga menjaga pulau-pulau kecil 
lainnya dari pertambangan. Pulau yang berada di 
ubun-ubun Sulawesi Utara (Sulut) ini dihadirkan 
untuk memantik dan memperkuat solidaritas warga 
pulau kecil lainnya dari daya rusak pertambangan. 
Pulau Bangka dikavling oleh perusahaan bijih 
besi berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) 
dari Tiongkok bernama PT Mikgro Metal Perdana 
(MMP) sejak 2010. Mereka mendapatkan IUP 
eksplorasi yang diberikan oleh Bupati Minahasa 
Utara saat itu dan terus ditolak oleh warga. Pada 

Maret 2017, Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) mencabut izin PT MMP. Akan 
tetapi, hingga penulisan ini, PT MMP tetap gigih 
melobi instansi-instansi pemerintahan agar bisa 
melanjutkan eksploitasi mereka. 

Ketiga, Pulau Bunyu berada di provinsi termuda 
di Indonesia, Kalimantan Utara (Kaltara). Pulau ini 
adalah representasi dari pulau kecil yang ditambang 
oleh minyak & gas bumi serta batu bara sekaligus. 
Ketiganya tumpang tindih dan menguasai sebagian 
besar dari Pulau Bunyu hingga ke kawasan 
perairannya. Eksploitasi pertambangan batu bara 
Pulau Bunyu digunakan untuk kepentingan ekspor, 
salah satunya terbesar ke India. Pulau Bunyu sudah 
dieksploitasi sebelum kemerdekaan Indonesia, 
mulai dari perusahaan Belanda Bataaafsche 
Petroleum Maatchappij (BPM) hingga Pertamina 
mengambil alih. Pertamina beroperasi di daratan 
dan perairan Pulau Bunyu. Pertambangan batu 
bara datang kemudian di penghujung 1990-an; 
konsesi dan daya rusaknya kian meluas.  

Komoditas terbanyak yang ditambang di pulau-
pulau kecil ini adalah komoditas nikel. Dari temuan 
JATAM, sebanyak 55 pulau kecil Indonesia yang 
dikuasai pertambangan didominasi dengan 
komoditas nikel yakni 29 pulau kecil atau setengah 
dari seluruh pulau kecil yang memiliki operasi 
pertambangan. Indonesia masuk dalam jajaran 
negara-negara produsen nikel terbesar di dunia.⁴

Pembongkaran Kepulauan Indonesia untuk 
Produksi dan Ekspor Nikel

Di seluruh Indonesia, tersebar 328 IUP eksplorasi 
dan 280 IUP Operasi Produksi nikel.⁵ Di pulau-
pulau kecil, nikel adalah komoditas tambang yang 
paling banyak dieksploitasi. Komoditas ini banyak 
dijumpai di pulau-pulau kecil di daerah Indonesia 
Timur seperti Provinsi Maluku, Maluku Utara, 
Sulawesi Tenggara dan Papua Barat. Beberapa 
pulau kecil yang dikavling oleh pertambangan nikel 
adalah Pulau Gee, Pulau Gebe, Pulau Doi dan 
Pulau Bacan, semuanya berada di Provinsi Maluku 
Utara. Terdapat 18 perusahaan yang memiliki 
rekomendasi izin ekpor nikel, termasuk PT Fajar 
Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) yang beroperasi di 
Pulau Gebe. 
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 Produksi Nikel 2005-2015 (Dalam Juta Ton) 

 Sumber: Badan Pusat Statistik

Lima besar negara pengimpor nikel dari Indonesia adalah Tiongkok, Jepang, Australia, Ukraina dan Yunani. 
Di bawah ini adalah data mengenai negara pengimpor dan jumlah nikel yang mereka impor.

 Ekspor Nikel

 *Dalam ton | Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain pertambangan mineral dan logam, pulau-pulau kecil juga ditambang untuk kepentingan eksploitasi 
batu bara, contohnya di Pulau Bunyu (Kaltara) dan Pulau Sebuku (Kalimantan Selatan). Daratan Indonesia 
sudah banyak dikavling dengan pertambangan batu bara, kini menyebar hingga ke pulau-pulau kecil.
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Pembongkaran Kepulauan Indonesia untuk Produksi dan Ekspor Batu bara 

Batu bara adalah komoditas pertambangan utama di Indonesia, yang sebagian besar produksinya 
digunakan untuk ekspor. Hingga saat ini, IUP batu bara berjumlah 2.792 dari total 8.946 IUP.   

Produksi Batu bara (Ekspor dan Domestik) Periode 2007-2018

              *Dalam Juta Ton | Sumber: Badan Pusat Statistik

6. Basis data JATAM 2019
7. First Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia, November 2016 diakses dari https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/

Indonesia%20First/First%20NDC%20Indonesia_submitted%20to%20UNFCCC%20Set_November%20%202016.pdf  
8. United States Environmental Protection Agency, Greenhouse Gas Emissions, diunduh dari  https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases  
9. Ayomi Amindoni, “Presiden Jokowi Didesak Segera Revisi Proyek Listrik 35.000 MW”, BBC.com, 10 Oktober 2017, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/

indonesia-41557127
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Tabel di atas menunjukkan produksi batu bara 
Indonesia yang dari tahun ke tahun semakin 
meningkat. Walaupun Pemerintah Indonesia 
secara aktif menyatakan turut berpartisipasi dalam 
langkah-langkah untuk menghadapi perubahan 
iklim dan meninggalkan bahan bakar fosil seperti 
batu bara, realitasnya bertentangan. Dalam 
menanggapi perubahan iklim, Indonesia telah 
membuat komitmen pasca Persetujuan Paris 2015 
(Paris Agreement) yang disebut dengan Nationally 
Determinant Commitment (NDC). Di dokumen NDC 
Indonesia menuliskan bahwa target Pemerintah 
Indonesia adalah menurunkan Gas Rumah Kaca 
(greenhouse gases/GRK) 26% pada 2020. Sebagai 
tambahan, jika dibantu oleh negara-negara lain 
maka Pemerintah Indonesia akan menurunkan 
hingga 41%. ⁷

GRK yang disebutkan sebelumnya adalah gas-gas 
yang terjebak di atmosfer, seperti metana (CH4), 
nitrous oxide (N20), karbon dioksida (CO2), ozon 
(O3), karbon monoksida (CO), dan sulfur dioksida 
(SO2).⁸ Gas yang termasuk sebagai GRK pada 
dasarnya ada secara alami, tapi dieskalasi karena 
aktivitas manusia utamanya dalam membakar 
bahan-bahan fosil untuk menunjang industrialisasi. 

Emisi dari GRK mengakibatkan perubahan iklim 
yang drastis selama beberapa dekade terakhir. 
Bahan bakar fosil, seperti batu bara adalah 
penyumbang terbesar dari meningkatnya GRK dan 
mempercepat krisis iklim. Sejak pembongkarannya, 
batu bara merilis gas metana ke atmosfer, begitu 
juga dengan pembakarannya yang menghasilkan 
karbon dioksida.

Akan tetapi, ambisi Pemerintah Indonesia untuk 
menekan GRK dan mengatasi krisis akibat 
perubahan iklim tidak diikuti dengan langkah-
langkah serius dari pemerintah. Utamanya terkait 
dengan pertambangan batu bara. Dari tabel produksi 
untuk ekspor dan domestik, selalu mengalami 
peningkatan. Terlebih lagi, di bawah kepemimpinan 
Jokowi-Jusuf Kalla, pemerintah membangun 
proyek untuk melistriki Indonesia sebanyak 35 GW 
(Gigawatt). 57% dari 35 GW berasal dari batu bara, 
oleh karenanya produksi batu bara untuk domestik 
pun meningkat.⁹

Jika dilihat dalam jangka lima tahun dari 2010 
hingga 2015, negara-negara pengimpor batu bara 
terbesar dari Indonesia adalah India, Tiongkok, 
Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan.



Ekspor Batu bara Ekspor Batu bara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pembongkaran Kepulauan Indonesia untuk Produksi dan Ekspor Besi dan 
Baja 

Pulau kecil Indonesia juga menjadi tempat pembongkaran komoditas bijih besi, 
seperti di Pulau Bangka, Sulut. Beberapa tahun terakhir, ekspor untuk besi dan 
baja mengalami penurunan, sebaliknya impor besi dan baja Indonesia meningkat. 
Negara yang menjadi salah satu sumber impor besi dan baja adalah Tiongkok.10 
Di bawah adalah tabel produksi besi dan baja dari 2013 - 2017.

Produksi Besi dan Baja
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Sumber: Badan Pusat Statistik

10. Yustinus Andri DP, “Industri Besi dan Baja Makin Dihantui Banjir Impor dari China”, Bisnis.com, 23 November 2018, diakses dari https://ekonomi.bisnis.com/
read/20181123/12/862595/industri-besi-dan-baja-makin-dihantui-banjir-impor-dari-china

Grafik-grafik di atas menunjukkan naik serta turunnya produksi nikel, batu bara, besi 
dan baja, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Jikapun produksi 
menurun, hal itu bukan karena ditekan untuk berbagai pertimbangan, seperti 
kerusakan ekologis maupun manusia. Produksi yang turun dikarenakan harga 
nikel, batu bara, besi dan baja yang sedang turun di pasaran serta permintaan 
yang juga turun. Eskpansi industri ekstraktif di  Indonesia mengalami percepatan 
dan tidak ada tanda-tanda untuk mengubah pola tersebut. Sedangkan, krisis 
sosial dan ekologis akibat industri ekstraktif terus berlangsung dan tidak ada 
itikad baik dari pengurus publik untuk melindungi wilayah Kepulauan Indonesia, 
terutama yang paling rentan yakni pesisir dan pulau kecil. 



Pola-Pola Pelanggaran Hak Asasi Manusia 
(HAM) oleh Pertambangan di Pulau Kecil 

Kerusakan di pulau-pulau kecil melalui 
pertambangan, tidak hanya menyasar pada 
kerusakan pada alam dan perairan Indonesia 
atau kerusakan yang berdimensi ekologis. Akan 
tetapi, kerusakan juga berdimensi manusia. 
Pertambangan di pulau-pulau kecil Indonesia 
sarat akan pelanggaran HAM baik yang berbasis 
ekonomi, sosial dan budaya (ekosob), maupun 
berbasis sipil dan politik (sipol). 

Pelanggaran HAM ekosob di pulau-pulau kecil 
ditandai dengan perampasan terhadap sumber-
sumber air warga, baik sungai maupun air tanah. 
Jika sebelumnya air hujan masih bisa dikonsumsi, 
karena terjadi hujan asam dan tercemar tambang 
menjadi sulit untuk dikonsumsi seperti yang terjadi 
di Pulau Bunyu. Begitu juga dengan kapitalisasi air 
akibat dari ketergantungan warga lingkar tambang 
pada air yang disediakan oleh perusahaan tambang. 
Hal ini menyebabkan warga harus membeli air 
kemasan atau mendapatkan beban ekonomi baru 
untuk membeli air bersih.

Pelanggaran HAM di pulau kecil juga terjadi dalam 
bentuk kriminalisasi dan kekerasan terhadap warga 
yang menolak perusahaan, seperti yang terjadi 
di Pulau Bangka. Kriminalisasi terhadap penolak 
tambang bukan hal yang baru. Di Pulau Bangka, 
dua warga yaitu Y Tuhema dan F Kaongan yang 
tergabung sebagai penolak PT MMP di Desa 
Kahuku ditetapkan sebagai tersangka. Mereka 
dituduh sebagai pelaku perusakan alat-alat berat 
milik PT MMP.11

Kriminalisasi dan kekerasan lain juga terjadi di 
Pulau Wawoni, yang berada di Sulawesi Tenggara 
(Sultra). Warga menolak perusahaan tambang 
bernama PT Derawan Berjaya Mining sejak 2007. 
Pada 2015, terjadi bentrok antara warga dengan 
kepolisian yang menyebabkan 14 warga Wawoni 
mengalami kekerasan dan dikriminalisasi karena 
menolak pertambangan. Beberapa warga justru 

ditangkap oleh kepolisian hingga mengalami 
penganiayaan. Kekerasan fisik juga diikuti oleh 
kekerasan seksual seperti yang menimpa salah 
satu perempuan Wawoni.12

Begitu juga di Pulau Romang dan Pulau Taliabu. Di 
Pulau Romang, sebanyak 27 warga Romang yang 
menolak pertambangan emas PT Gemala Borneo 
Utama (GBU) dijadikan tersangka oleh Kepolisian 
Sektor Kisar Maluku Barat Daya. Salah satu warga, 
Oyang Orlando Petrusz, dianiaya dan ditikam pasca 
melaporkan gratifikasi yang dilakukan oleh PT GBU 
kepada bupati Maluku Barat Daya. Di Pulau Taliabu, 
Malut, juga terjadi kekerasan terhadap warga 
penolak tambang ketika sedang aksi. Sebanyak 
16 warga ditangkap, beberapa warga dianiaya dan 
rumah serta kendaraan milik warga juga tidak luput 
dari perusakan oleh pihak kepolisian.13

Militerisasi atau pengerahan aparat militer saat 
terjadi konflik penolakan tambang di pulau-pulau 
kecil adalah strategi yang dominan. Pendekatan yang 
diambil oleh negara dalam menghadapi penolakan 
tambang bukan menggunakan pendekatan dialog 
atau persuasif tapi menggunakan pendekatan militer. 
Di berbagai kasus yang terjadi saat warga pulau 
kecil menolak pertambangan, mereka berhadapan 
dengan aparat kepolisian dan/atau militer. Di Pulau 
Wawoni, warga harus berhadapan dengan aparat 
kepolisian karena menolak eksploitasi nikel di 
wilayahnya. 

Pola lain adalah manipulasi data-data untuk 
memberikan izin pertambangan. Dalam kasus 
perusahaan tambang Pulau Romang, bupati 
diduga terlibat dalam memanipulasi luas Pulau 
Romang agar bisa diberikan izin pertambangan. 
Manipulasi juga terjadi dalam Amdal PT GBU yang 
mendapatkan izin seluas 250 km2. Sedangkan, 
luas Pulau Romang bahkan tidak sampai 200 km2, 
luas Pulau Romang adalah 192,2 km2.14

11. Themmy Doaly, “Vonis 1 Tahun 10 Bulan bagi Dua Penolak Tambang Bangka”, Mongabay, 18 Desember 2014, diakses dari https://www.mongabay.
co.id/2014/12/18/vonis-1-tahun-10-bulan-bagi-dua-penolak-tambang-bangka/ 

12. Indra Nugraha, “Dari Pulau Wawonii: Lahan Warga Terampas Tambang, Protes, Berbuah Aniaya dan Penangkapan”, Mongabay, 12 May 2015, diakses dari 
https://www.mongabay.co.id/2015/05/12/dari-pulau-wawonii-lahan-warga-terampas-tambang-protes-berbuah-aniaya-dan-penangkapan/ 

13. Konsorsium Pembaruan Agraria, “Siaran Pers: Mendesak Polda Maluku Utara Hentikan Kekerasan dan Penangkapan terhadap Warga Desa Lingkar Tambang 
di Taliabu, Maluku Utara”,  7 Maret 2017 diakses dari http://www.kpa.or.id/news/blog/siaran-pers-mendesak-polda-maluku-utara-hentikan-kekerasan-dan-pen-
angkapan-terhadap-warga-desa-lingkar-tambang-di-taliabu-maluku-utara/ 

14. Lusia Arumingtyas & Indra Nugraha, “Tambang Emas Bikin Sengsara Warga Pulau Romang, Mana Pemerintah?”, Mongabay, 11 Januari 2017, diakses dari 
https://www.mongabay.co.id/2017/01/11/tambang-emas-bikin-sengsara-warga-pulau-romang-mana-pemerintah/ 
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Mayoritas penghuni pulau-pulau kecil adalah 
masyarakat adat, sehingga pelangggaran HAM 
yang terjadi adalah pelanggaran terhadap hak 
masyarakat adat. Pulau Bangka adalah ruang hidup 
bagi masyarakat adat Kahuku dan juga hutan adat 
mereka sudah dibabat untuk operasi PT MMP. Pulau 
Romang juga demikian, pulau yang mayoritas berisi 
masyarakat adat Romang porak-poranda akibat 
dari masuknya pertambangan PT GBU di wilayah 
mereka. Sistem adat yang telah ada tidak dihargai, 
justru perusahaan muncul dan menciptakan konflik 
horizontal antarmasyarakat adat di Romang. 

Kerusakan yang berdimensi ekologis dan manusia 
yang mana terjadi di pulau-pulau kecil, seperti 
yang dipaparkan di atas akan terjadi lebih intensif 
ke depannya.  Gambaran skenario penghancuran 
pulau-pulau kecil melalui pertambangan akan 
dipaparkan dengan tiga kasus di tiga pulau, yakni 
Pulau Bunyu, Pulau Gebe dan Pulau Bangka.

@Doc. JATAM Kaltim



Doc. Drone JATAM (Aktivitas PT Garda Tujuh 
Buana di Pulau Bunyu)



Riwayat Pulau Bunyu 

Pulau Bunyu merupakan salah satu pulau kecil 
yang penting di Kalimantan Utara (Kaltara). Pulau 
yang bertetangga dengan Pulau Tarakan ini menjadi 
salah satu kecamatan di Kabupaten Bulungan. 
Luas Kecamatan Bunyu adalah 198,32 km² dan 
berhadapan langsung dengan perbatasan Malaysia 
dan Filipina di Bagian Timur dan Utara. Pulau 
dengan penduduk yang kurang lebih 11 ribu jiwa 
ini terletak di titik poros utama jalur internasional, 
menjadi salah satu pulau yang sudah diekstraksi 
sejak pemerintahan Hindia Belanda. Di Pulau kecil 
ini berjalan eksploitasi minyak dan gas serta batu 
bara hingga sekarang. 

Sebelum Republik Indonesia terbentuk, Pulau 
Bunyu dan pulau-pulau sekitarnya –seperti Pulau 
Tarakan- masuk dalam wilayah Kerajaan Tidung 
dan kemudian Kesultanan Bulungan. Kerajaan 
Tidung berakhir pada 1916 akibat politik adu 
domba yang lazim digunakan oleh Belanda untuk 
memecah belah suatu wilayah. Pusat dari Kerajaan 
Tidung berada di Pulau Tarakan, sedangkan pusat 
pemerintahan dari Kesultanan Bulungan berada di 
Tanjung Palas.15 Belanda mengadu domba Kerajaan 
Tarakan dan Kesultanan Bulungan –yang memang 
sejak lama sudah terlibat dalam konfrontasi- karena 
mengetahui di kawasan Kerajaan Tarakan ada 
minyak dan gas bumi. 

Bataaafsche Petroleum Maatchappij (BPM) 
adalah perusahaan migas pertama beroperasi 
di Pulau Bunyu yang kemudian dilanjutkan oleh 
Pertamina hingga kini. BPM merupakan anak 
perusahaan dari Royal Dutch Shell yang juga 
menguasai kilang minyak Balikpapan dan kilang 
minyak Tarakan. Tidak hanya ada Pertamina, pada 
1986-2007 juga beroperasi perusahaan Medco 
yang memproduksi methanol. Beriringan dengan 
Medco, ketika batu bara menjadi komoditas yang 
melejit di Pulau Kalimantan, Pulau Bunyu juga 
tidak luput dari hantaman tersebut. Perusahaan 
batu bara mulai datang ke Pulau Bunyu dengan 

diawali oleh PT Garda Tujuh Buana. Di pulau ini 
pernah dikuasai enam izin Kuasa Pertambangan 
(KP) di masa pemerintahan Bupati Budiman Arifin 
yang memimpin Kabupaten Bulungan selama satu 
dekade, yakni 2005-2015. 

Secara administratif, pulau ini dibagi dalam tiga 
desa, Desa Bunyu Barat, Desa Bunyu Timur dan 
Desa Bunyu Selatan. Di bagian utara pulau ini dan 
sebagian sisi timur dikuasai oleh konsesi batu bara. 
Di bagian tengah serta perairan Bunyu dikuasai 
oleh Pertamina. Di sisi selatan pulau ini didominasi 
oleh pemukiman. Warga Bunyu telah lebih dari 
enam dekade hidup berhimpitan bersama dengan 
pertambangan, baik migas maupun batu bara. Di 
pulau kecil dengan daya dukung yang terbatas, 
terjadi berbagai pergeseran yang dialami oleh 
warga Pulau Bunyu.

Tulisan ini ingin menunjukkan perebutan ruang 
hidup antara pertambangan –migas dan batu 
bara- dengan warga Pulau Bunyu. Perubahan-
perubahan yang dihadapi oleh warga Bunyu serta 
melihat potret kerusakan sosial dan ekologis Bunyu 
sebagai salah satu pulau kecil di Indonesia. Serta, 
bagaimana pemerintah –baik nasional maupun 
daerah- memperlakukan Bunyu sebagai pulau kecil.

Sejarah Masyarakat Pulau Bunyu

Penamaan tempat atau pulau di Kalimantan 
dikaitkan dengan ciri khasnya kawasannya 
seperti, nama pohon, atau buah dan aliran sungai.  
Pulau yang berada di sisi Timur Laut dari Pulau 
Tarakan ini dinamai sebagai Pulau Bunyu. Bunyu 
merupakan nama salah satu buah dari jenis 
mangga yang mirip buah kapuk. Baunya harum 
dan rasanya manis jika sudah ranum.16 Buah jenis 
ini dahulu banyak dijumpai di pulau ini. Pohonnya 
kini sudah jarang dijumpai. “Jika saat hujan kita 
melintas di bawah pohon bunyu dan mengenai kulit, 
gatal-gatal, seperti berbisa,” ujar Asman (bukan 
nama sebenarnya), salah satu nelayan Bunyu. 
Amran, keturunan Aji Kasang17 dan ketua RT 10 di

15. Andi Nur Aminah, “Tersingkirnya Orang-Orang Tidung”, Republika, 5 Januari 2011, hlm 25. 
16. Wawancara dengan Asman pada 31 Oktober 2018.
17. Aji Kasang adalah salah satu tokoh Tidung yang pertama kali datang ke Pulau Bunyu. 

Pulau Bunyu di Tengah Himpitan Pertambangan 
Minyak, Gas, dan Batu bara2
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Kampung Sungai Buaya, menambahkan bahwa 
“Kalau untuk buah yang paling kuat rasanya adalah 
buah lapeo18 dan bunyu”.

Suku Tidung merupakan kelompok pertama yang 
mendiami wilayah itu. Mereka berasal dari Tanah 
Merah yang kini masuk dalam wilayah administratif 
Kabupaten Tanah Tidung. Konon, Orang-orang 
Tidung inilah yang membawa tanaman buah bunyu 
untuk ditanam di pulau yang baru mereka diami. 
Mereka kemudian menamakan pulau ini dengan 
Pulau Bunyu. “Moyang saya membawa buah itu 
lalu ditanam di Sungai Kelong,” ujar Amran. 

Riwayat kehadiran di pulau ini dimulai dari satu 
keluarga. Awalnya tiga bersaudara melakukan 
perjalanan ke pulau untuk cek dan survei tempat. 
Apa wilayahnya cocok untuk mereka hidup. Setelah 
mereka menganggap Bunyu layak untuk dihuni, 
mereka pergi kembali untuk mengajak saudara 
perempuannya untuk menetap ke pulau yang saat 
itu belum mereka namai.19 Kepala Lembaga Adat 
Tidung, yang bernama Syahrun, menyenandungkan 
syair tentang kedatangan Suku Tidung ke Pulau 
Bunyu. 

“Tersebut kisah zaman dahulu. 
Warga pertama tiba di Bunyu.
Sungai Cemara tempat dituju. 
Dipimpin oleh seorang penghulu.
Konon riwayat penghulu bernama 
Aji Serana menurut cerita”. 

Kedatangan Suku Tidung ke Pulau Bunyu akhirnya 
disampaikan kepada Kesultanan Bulungan. 
Seorang tetua menghadap ke Sultan Bulungan 
menjelaskan bahwa pulau itu layak untuk dihuni dan 
akan memberikan penghidupan.  Dia menceritakan 
kondisi di darat cocok untuk bercocok tanam, 
terdapat banyak hutan dan juga pohon damar. Di 
perairan pulau tidak berpenghuni itu ada banyak 
ikan yang cocok untuk dipasangi perangkap ikan.20 
Akhirnya, Sultan Bulungan memberikan restu 
kepada mereka untuk mendiami Pulau Bunyu dan 
membawa beberapa keluarga lainnya.     

Suku Tidung yang pindah ke Bunyu memulai 
kehidupannya di salah satu sudut pulau yang 
disebut Sungai Kelong atau Sungai Cemara. Di 
sana mereka membangun pemukiman. Namun, 
ancaman bahkan serangan dari perompak Sulu, 
Filipina sering terjadi. Sehingga mereka tak lama 
bermukim di Sungai Cemara.21 Perang antara 
Sulu dengan Tidung pernah terjadi di wilayah itu. 
Beruntung orang-orang Tidung memenangkan 
pertarungan itu. Para perompak Sulu hanya 
meminta agar diperkenankan untuk menyelam di 
perairan Bunyu. Saat mereka hendak kembali ke 
Sulu, mereka malah meminta untuk membawa 
seorang laki-laki Tidung dari Pulau Bunyu untuk 
dibawa serta ke Sulu. Mereka ingin mengawinkan 
dengan seorang perempuan Sulu agar terjalin tali 
keluarga antara Orang Tidung dengan Orang Sulu.22 
Orang pulau memperkenankan permintaan itu, 
sehingga orang Sulu dan Tidung di Bunyu terdapat 
hubungan keluarga dari perkawinan itu.   

Kini, Sungai Kelong atau Cemara masih terdapat 
bekas-bekas tiang rumah dan pecahan benda-
benda dari Tiongkok seperti mangkok dan piring 
sebagai peninggalan orang Tidung. Rombongan 
berikutnya kemudian mendiami Tanjung Arang.23 
Akan tetapi, kampung mereka diserang wabah 
penyakit kolera. Beberapa orang yang meninggal 
sehingga mereka putuskan untuk pindah ke Sungai 
Buaya. Kini Orang-orang Tidung banyak bermukim 
di Kampung Sungai Buaya. Menurut Amran, yang 
juga sebagai ketua RT di Kampung Sungai Buaya, 
Pulau Bunyu sudah ada duluan mendiami sebelum 
kegiatan eksplorasi minyak dan gas di masa 
pemerintahan Hindia Belanda. Hingga kini orang 
Tidung di Pulau Bunyu sudah generasi keenam.

Kerusakan yang berdimensi ekologis dan manusia 
yang mana terjadi di pulau-pulau kecil, seperti 
yang dipaparkan di atas akan terjadi lebih intensif 
ke depannya.  Bagaimana skenario penghancuran 
pulau-pulau kecil melalui pertambangan akan 
dipaparkan dengan tiga kasus di tiga pulau, yakni 
Pulau Bunyu, Pulau Gebe dan Pulau Bangka.
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18. Lapeo adalah salah satu jenis khas buah Kalimantan. Rasanya manis dan enak. Warnanya merah hati berbentung seperti buah mping.  Harganya mencapai 
Rp 200.000 per kilogram. Bagi orang kampung buah ini adalah salah satu buah hutan. Mereka yang pertama melihat buah itu dialah yang berhak untuk memil-
ki. Biasanya mereka berikan tanda bahwa buah lapeo tersebut sudah ada yang punya.

19. Wawancara dengan Amran di Kampung Sugai Buaya pada 1 November 2018. Perjalanan sejarah Bunyu terdapat beberapa pendapat. Menurut Amran ada 
beberapa kepentingan terkait dengan sejarah kehadiran Bunyu ini, karena masing masing keluarga ingin menonjolkan sebagai orang yang pertama dan 
ada yang ditutup tutupi untuk kepentingan tertentu. Ia berpandangan bahwa buku sejarah Bunyu yang pernah oleh Khaeruddin Elang Geo sebaiknya ada 
perbaikan. Ia kini sedang berencana untuk mengumpulkan semua tetua adat untuk menyusun kembali sejarah Bunyu yang beragam versi itu. Aulia yang juga 
seorang pemuda Bunyu mengatakan bahwa sejarah ini ada yang terpotong sehingga beberapa pihak merasa tidak dimasukkan. Seorang pemuda menga-
takan bahwa hal itu terjadi semasa tambang batu bara masuk sekitar tahun 2006 masing masing pihak ingin berebut pengaruh hingga akhirnya tarik menarik 
sejarah juga terikut.   

20. Khaeruddin Elang Geo, Pulau Bunyu, Kemarin, Hari ini dan Esok. (Jogjakarta: Digna pustaka, 2012), hlm.28.      
21. Perompak Sulu terkenal di perairan sepanjang Selat Makassar. Di Perairan dan pinggir pantai sering membuat keonaran dan merompak di perkampun-

gan-perkampungan yang dlintasi oleh armada mereka.  
22. Wawancara dengan Syahrun, Ketua Lembaga Adat Tidung di Pulau Bunyu pada 3 November 2018. 
23. Di kawasan tepi pantai, batu bara terlihat terkikis air laut sebagian pada sebagian pada dinding tebingnya. Aroma bau menyengat batu bara sangat terasa.  

Orang Bunyu menyebutnya sebagai Tanjung Arang.  



24. Wawancara Sahrun di Pulau Bunyu 3 November 2018.
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Di Kaltara, masyarakat lokal pada umunya terbagi 
dalam tiga suku besar. Orang Hulu yakni suku 
Dayak, orang Bulungan atau disebut juga sebagai 
orang sungai dan orang Tidung yang dikenal 
sebagai orang pesisir.24 “Kita di sini termasuk 
berbudaya Melayu, bergambus, kalau anak lahir 
naik ayunanan, potong rambut dan berzanji. Rentak 
musik kami mirip Riau. Musiknya gendang, biola 
dan gambus aja,” tutur Sahrun. Kampung orang 
Tidung yang mayoritas menganut Islam ini layaknya 
pemukiman secara umum. Tidak ada tanda-tanda 
khas. Rumah-rumah mereka bentuknya beragam. 
Rumah panggung yang terbuat dari kayu dengan 
tiang-tiang utamanya setinggi pinggang orang 
dewasa terlihat lebih dominan. Ada juga yang tiang 
utamanya setinggi 2 meter menyerupai rumah 
panggung orang Bugis. Tampak juga rumah beton 
dan semi beton. Separuh beton yang disambung 
dengan papan kayu sebagai dindingnya.  

Di perkampungan yang dihuni oleh 70 kepala 
keluarga ini tidak hanya dihuni oleh suku Tidung, 
tetapi juga ada suku Bugis dan Jawa yang kawin 
dengan suku Tidung atau perkawinan dengan suku 
lain.  Mereka sudah berbaur satu sama lain. Pola 

pemukiman pada umumnya di Pulau Bunyu sudah 
seperti kampung lain di Pulau Bunyu. Percampuran 
suku satu sama lain sudah berlangsung lama, 
mereka saling kawin mawin. Bahkan ketika awal 
perjumpaan antara orang-orang yang belakangan 
bermigrasi ke pulau dengan masyarakat lokal 
sudah terjadi saling silang kebudayaan. Tidak 
heran masyarakat pulau sudah majemuk dari sisi 
suku, agama dan budaya.

Abdul (bukan nama sebenarnya) sebagai salah satu 
nelayan di Kampung Buaya mengatakan bahwa 
pulau ini jika dipresentasi pemukiman dan ruang 
hidup masyarakat pulau hanya 30%. Sementara 
ruang perusahaan Pertamina dan perusahaan batu 
bara sudah 70%. Sebuah pembagian ruang yang 
jomplang. Yang paling menghawatirkan adalah 
pulau ini terjadi kerusakan lingkungan dan masa 
depan karena banyaknya perusahaan di pulau 
yang berpenduduk 11 ribu jiwa.  Perkampungan 
lain misalnya di Kampung Kebun Sayur. Kampung 
dihuni oleh sekitar 100 kepala keluarga berasal 
dari Tana Toraja. Meski dominan orang Tana Toraja 
tetapi juga terdapat orang Bugis dan Jawa yang 
berbaur dengan harmonis bersama mereka. 

Gambar 2. Jarak Pemukiman dan Ekspansi Tambang Batu bara yang Tidak Sampai 
100 Meter di Gunung Daeng, Pulau Bunyu



Temali Kuasa di Pulau Bunyu

Awalnya terdapat Forum Komunikasi Masyarakat 
Tidung, forum ini sebagai wadah warga lokal untuk 
saling terhubung. Pada 2004, dibentuklah Lembaga 
Adat Tidung. Pada saat bersamaan perusahaan 
batu bara mulai beroperasi di Bunyu bagian Pantai 
Timur, yakni perusahaan di bawah payung Adani 
Grup. Lembaga ini diinisiasi untuk mengembangkan 
kebudayaan suku Tidung. Sementara itu, Dewan 
Adat Dayak Tidung, yang muncul belakangan, 
untuk mengembangkan orang Tidung di Pulau 
Bunyu agar mereka sejahtera. Belakangan ini, 
Dewan Adat Dayak Tidung mendapat protes dari 
orang-orang Tidung sendiri karena dianggap sudah 
menyalahi cita-cita awal dari organisasi itu. 

“Masyarakat menilai ketua dewan adat sudah tidak 
lagi pada keinginan awal. Ia lebih mementingkan 
pribadinya daripada masyarakat banyak,” kata 
salah satu warga Bunyu.25 Pendapat yang sama 
juga datang dari warga Bunyu seperti Amir (nama 
disamarkan) yang pernah masuk dalam struktur 
kepengurusan dewan adat dan mengundurkan 
diri dari sebab ia menganggap bahwa dewan adat 
sudah melenceng dari visinya. Salah satu pengurus 
lainnya, Imam (nama samaran), juga mengamini 
kontra-kontra dari pernyataan warga lainnya 
mengenai ketidakpercayaan warga terhadap dewan 
adat. Para pengurus tingkat kecamatan bertemu 
dengan pengurus adat di kabupaten, tapi mereka 
ditolak karena dianggap para pengurus yang ingin 
mengambil alih kendali atas dewan adat, walaupun 
warga mendukung langkah para pengurus. 

Oleh karena itu, menurut Abdul (bukan nama 
sebenarnya), secara legal formal dewan adat 
masih ada. Kepercayaan warga terhadap dewan 
adat pun menurun. Dewan adat juga mengeluarkan 
rekomendasi jika ada warga yang ingin mendaftar 
bekerja di perusahaan, baik di pertambangan batu 
bara maupun di Pertamina. Menanggapi konflik 
warga dengan dewan adat, ketua Lembaga Adat 
Tidung yang bernama Syahrun mengatakan kalau 
setiap orang berhak untuk membentuk organisasi, 
begitu juga dengan dewan adat di bawah Thamrin. 
Namun, menurut Syahrun, di Kabupaten ini hanya 
ada tiga lembaga adat, yakni Lembaga Adat Dayak, 
Bulungan dan Tidung. Jika ada yang lain, maka di 

bawah tiga lembaga adat tersebut. Syahrun terpilih 
sebagai kepala adat untuk Lembaga Adat Tidung 
setelah melalui musyawarah para tetua adat. 

Warga Bunyu juga terlibat dalam partai politik. 
Mereka yang pernah menjadi anggota legislatif 
Kabupaten Bulungan dan Provinsi Kaltara seperti 
Najamuddin salah seorang anggota dewan 
Kabupaten Bulungan dari Partai Demokrat. Ia 
dikenal sebagai pengelola Tenaga Kerja Bongkar 
Muat (TKBM) yang menyediakan jasa buruh 
pelabuhan. Pada pemilu kepala daerah Kabupaten 
Bulungan ia maju sebagai calon wakil bupati 
berpasangan dengan Oni Aprianur yang diusung 
oleh Partai Golkar, Demokrat dan Nasdem. Kendati 
kalah, ia menguasai perolehan suara dengan 3.468 
suara dari 5.479 suara yang sah di Pulau Bunyu. 
Pada pilkada tersebut sebanyak 1.842 surat 
suara yang tidak digunakan.26 Pasangan Sudjati 
dan Ingkong Ala yang diusung Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) dan Hati Nurani Rakyat (Hanura) 
memenangkan pilkada di Kabupaten Bulungan.

Kini, Najamuddin mencalonkan sebagai anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi 
Kaltara untuk pemilu legislatif 2019. Nama lain 
anggota dewan asal Pulau Bunyu ada Rahman 
Padengka asal Partai Amanat Nasional (PAN). 
Ia menjadi anggota komisi 2 di DPRD Provinsi 
Kaltara. Saat ia mendorong rencana pembangunan 
pelabuhan feri di Pulau Bunyu. Ia menilai jika 
kapal feri itu beroperasi maka akan meningkatkan 
perekonomian masyarakat Bunyu.27

Sejarah Eksploitasi Pulau Bunyu 

Pulau Bunyu, walaupun hanya lebih luas sedikit 
dari Jakarta Timur (Jakarta Timur seluas 188 km2), 
tapi telah dikeruk selama lebih dari 50 tahun. 
Pembuka jalan eksploitasi di Pulau Bunyu adalah 
Bataaafsche Petroleum Maatchappij (BPM) yang 
kemudian diambil alih oleh Pertamina. Pertamina 
tidak pernah berhenti untuk mengeksploitasi 
minyak dan gas yang berada di Bunyu, hingga 
sekarang Pertamina sedang melakukan seismik 
di perairan Bunyu. Perusahaan batu bara juga 
hadir dalam rangka mengeksploitasi Pulau Bunyu, 
PT Garda Tujuh Buana, lalu ditambah dengan PT
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25. Wawancara di Kampung Sungai Buaya 1 November 2018 
26. Tribun Kaltim, 16 Desember 2015.  
27. Anonim, “Pelabuhan Feri Tingkatkan Ekonomi Bunyu”, Bulungan Post, 11 Oktober 2017 diakses dari http://rakyatkaltara.prokal.co/read/news/9856-pelabuhan-

feri-tingkatkan-ekonomi-bunyu.html



Lamindo, PT Lima Lima Sepakat, PT Pipit Citra 
Perdana, PT Mitra Niaga Mulia, dan PT Saka 
Putra Perkasa. Dari enam perusahaan tersebut, 
sebenarnya hanya terbagi dua perusahaan besar, 
yakni PT Adani dan PT Garda Tujuh Buana. 

Pulau Bunyu, Pulau Minyak dan Gas Bumi

Berbagai sumber literatur yang didapatkan oleh 
penulis, antara lain dari tulisan Sejarah Bunyu, 
Buku Pertamina, serta koran, menyatakan kalau 
eksploitasi minyak adalah bentuk eksploitasi sumber 
daya alam yang pertama. Awalnya, Bataaafsche 
Petroleum Maatchappij (BPM) yang membuka 
jalan dalam mengeksploitasi Pulau Bunyu pada 
1901. Saat itu, mereka melakukan berbagai survei 
dan eksplorasi minyak di Pulau Bunyu, eksplorasi 
dilakukan selama kurang lebih 20 tahun (belum 
masuk ke tahap produksi). Selanjutnya, Bunyu Field 
atau Lapangan Bunyu –sebagaimana perusahaan 
menyebutnya- dikelola oleh Nederlance Indische 

Aardolie Maatchopij (NIAM) pada 1951. Sejak 1951, 
produksi minyak dan gas Pulau Bunyu dilakukan di 
bawah komando NIAM dan BPM.  

Pasca kemerdekaan Indonesia, pemerintahan 
Sukarno menasionalisasi berbagai perusahaan, 
termasuk NIAM. NIAM baru diubah menjadi PT 
Pertambangan Minyak Indonesia (Permindo) pada 
1959. Kemudian, pada 1968 PERTAMIN yang 
mengambil Lapangan Bunyu dan namanya pun 
berubah di tahun tersebut menjadi PERTAMINA. 
Selanjutnya, diambil alih oleh PT USTRAINDO pada 
1993 dan diambil kembali oleh PERTAMINA EP 
pada 1995.28 Pertamina melibatkan Medco untuk 
mengolah methanol di Pulau Bunyu (disebut dengan 
Kilang Methanol Bunyu atau KMB) yang beroperasi 
dari 1997 hingga 2009.29 Sekarang, minyak dan 
gas yang ada di Bunyu masih dieksploitasi oleh 
Pertamina dan tidak hanya darat tapi juga lautan 
Bunyu.
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Gambar 3. Peta Izin Tambang di Pulau Bunyu

28. Agoeng Wijaya, et al., Mereka Yang Berpeluh: Kisah Para Pekerja Lapangan Minyak, (Jakarta: Pertamina EP Asset 5 & Tempo Institute, 2015).
29. Alasan dari ditutupnya Medco berdasarkan informasi dari situs medcoenergi.com karena pasokan gas di Bunyu sudah semakin sedikit. MedcoEnergi, “Closure 

of Methanol Operation &Production Activities”, Maret 2009, Diakses dari http://www.medcoenergi.com/en/subpagelist/view/12/1284 



Methanol dan Jejak Soeharto

Presiden Soeharto menaruh perhatian khusus 
dengan Pulau Bunyu. Ia berkunjung ke sana 
pada 23 Oktober 1986 untuk meresmikan pabrik 
methanol. Pabrik pertama di Indonesia yang 
digadang-gadang untuk mengatasi bahan baku 
kimia yang dibutuhkan oleh industri kimia, farmasi, 
plastik dan lain sebagainya. Menurut Presiden 
kedua RI ini kehadiran pabrik ini akan membawa tiga 
hal. Pertama, mengatasi ketergantungan industri 
kimia dari dari impor methanol, yang juga berarti 
penghematan devisa. Kedua, bahan yang diolah 
oleh pabrik bukan saja gas alam yang dihasilkan 
dari sumur-sumur gas Pulau Bunyu tetapi juga gas 
alam ikutan yang berasal dari sumber-sumber gas 
bumi lainya. Ketiga, pengalaman berharga yang 
diperoleh dalam proses pembangunan pabrik yang 
dirancang dengan teknologi canggih menjadi modal 
bagi ahli untuk melajutkan industri petrokimia di 
masa depan.30

Tak lama kemudian, Pertamina memutus kontrak 
kerja sama dengan Medco. Pertamina menyuplai 
gas miliknya ke kilang Medco. “Medco yang 
punya kilang, sementara yang punya gas adalah 
Pertamina,” tutur Asman, nelayan Bunyu.31 
Semenjak 2007, perusahaan Medco sudah tidak 
beroperasi lagi. Kini hanya terdapat kilang-kilang 
Medco yang terletak tidak jauh dari pelabuhan 
Pertamina berserta bentangan pipa-pipa yang 
menjulur ke laut tak lagi berfungsi.

Begitu juga dengan perumahan Medco di Sungai 
Kurau, Pulau Bunyu yang luansya 3 kali lapangan 
sepak bola itu kosong ditumbuhi semak-semak. 
Jalan hampir tak bisa dilewati karena rumput 
semak tinggi mencapai tinggi orang dewasa.  
Rumah-rumah karyawan yang ditinggal begitu saja 
kelihatan semacam rumah angker. Bahkan pada 
beberapa tahun lalu terjadi peristiwa pembunuhan 
terhadap seorang bocah yang masih usia kelas 
3 sekolah Dasar. Ia ditemukan tak bernyawa di 
perumahan itu. Pada tubuh bocah itu ditemukan 
bekas penganiayaan. Anehnya sampai saat ini 
tidak diketahui siapa pembunuhnya. 

30. Anonim, “Resmikan Pabrik Methanol Pulau Bunyu Kaltim. Presiden Soeharto: Ini untuk Atasi Ketergantungan Import Bahan Baku Kimia”, Sumber ini mengutip 
dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983-11 Maret 1988” hal. 521. 

31. Wawancara di Pulau Bunyu pada 3 November 2018. 
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Gambar 4. Pabrik Methanol Medco yang sudah tidak beroperasi di Pulau Bunyu



Masuknya Batu bara

Di penghujung dekade 1990, ada satu lagi hasil 
bumi sebagai komoditas baru untuk dieksploitasi di 
Bunyu, yakni batu bara. Pertambangan batu bara 
yang hadir pertama kali di Pulau Bunyu di bawah 
komando perusahaan PT Garda Tujuh Buana 
(GTB). Hingga 2018, JATAM menemukan enam 
nama perusahaan berbeda yang mengkavling batu 
bara di Bunyu. Adapun nama-namanya adalah PT 
Pipit Citra Perdana (sudah habis masa berlakunya 
per 3 Agustus 2017), PT Lima Lima Sepakat (sudah 
habis masa berlakunya per 27 Desember 2017), 
PT Garda Tujuh Buana, PT Mitra Niaga Mulia, PT 
Saka Putra Perkasa, PT Lamindo Inter Multikon. 
Walaupun ada enam perusahaan, tapi sebenarnya 
hanya terbagi di bawah dua perusahaan utama, 
yaitu Adani Global yang membawahi PT Lima lima 
Sepakat, PT Mitra Niaga Mulia, dan PT Lamindo 
Inter Multikon serta PT Garda Tujuh Buana. 

PT GTB adalah perusahaan batu bara yang 
mengawali eksplorasi di Pulau Bunyu, yakni pada 
1996. Pada mulanya, luas lahan perusahaan 
adalah 1.995,003 ha tapi dikurangi menjadi 710 
ha melalui Surat Keputusan Bupati Bulungan No 
147/K-III/540/2007 tertanggal 26 Maret 2007 tentang 
pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi. 
Sedangkan, untuk PT Lamindo dan PT Mitra Niaga 
berada di bawah Adani Global. Baik Adani Global 
maupun GTB beorientasi ekspor ke India. Pada 
2017, 817.404 metrik ton (MT) hasil batu bara GTB 
diekspor ke India, dan sisanya yakni 51.550 MT 
untuk domestik Indonesia.32

Berdasarkan tuturan beberapa warga Bunyu, ketika 
batu bara masuk dibentuk panitia untuk mengurus 
penjualbelian lahan warga. Panitia ini adalah tokoh 
masyarakat dan orang-orang yang dihormati secara 
adat. Jual beli lahan ini terjadi di awal dekade 2000 
dan berhasil melepas lahan yang dimiliki oleh warga 
Bunyu yang berada di area Gunung Daeng. Saat 
itu, harga berhasil ditekan oleh perusahaan dan 

semakin dipangkas oleh panitia hingga menjadi Rp 
2.500 per meter. Awalnya, harga per meter sempat 
Rp 15.000, lalu turun menjadi Rp 7.500, turun lagi 
menjadi Rp 5.000 tapi warga disuruh urus surat-
surat sendiri, baru turun lagi menjadi Rp 2.500. 
Warga terpaksa melepas dengan harga Rp 2.500 
per meter karena mereka takut menemui kesulitan 
dalam mengurus surat-surat jika mereka memilih 
harga Rp 5.000 per meter. 33

Salah satu nelayan yang juga merupakan orang 
Tidung di Bunyu, bernama Asman, menyatakan 
bahwa dia sempat dimusuhi banyak pihak karena 
menolak penjualan. Alasan dia menolak karena dia 
menyadari kalau dia menjual lahannya maka dia 
tidak bisa mewariskan lahan ke anak dan cucunya. 
Sementara itu, penawaran dari perusahaan yang 
sangat rendah menjadi salah satu faktor lainnya 
dia menolak. Akan tetapi, karena perlawanan 
untuk tidak menjual tanah hanya dari dia seorang, 
maka hasilnya adalah selain dia dimusuhi orang-
orang yang ingin melepas lahan mereka, juga 
penjualbelian lahan tetap berjalan. “Kita ga usah 
berpikir instan, harus memikirkan anak cucu kita,” 
ujar Asman ketika menjelaskan alasan di balik 
penolakannya. Walaupun, transaksi penjualbelian 
sempat terhenti sebentar karena dia menolaknya. 
Lahan-lahan warga serta hutan lindung dilepas 
untuk kepentingan masuknya perusahaan batu 
bara di Bunyu.

Dalam pemberian izin konsesi batu bara, juga 
terdapat praktik korupsi. Sejak 2007, Wahana 
Lingkungan Hidup (WALHI) Kalimantan Timur 
(Kaltim) menyatakan bahwa terjadi kolusi 
antara Bupati Bulungan dan tiga perusahaan 
pertambangan batu bara melalui pemberian izin. 
Tiga perusahaan yang dimaksud adalah PT Garda 
Tujuh Buana (1.995 ha), PT Lamindo Inter Multikon 
(1.000 ha), dan PT Mitra Niaga Mulya/PT Adani 
Global (1.900 ha), total 4.928 hektare.34 Ketiga izin 
yang diberikan oleh bupati melepas sebagian dari 
hutan Pulau Bunyu.
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32. PT Garda Tujuh Buana, “Annual Report 2017”, hlm 7. 
33. Wawancara Asman 
34. Anonim, “Bupati Bulungan Dituding Rambah Hutan Lindung”, Tempo.co, 8 April 2010 (diakses dari https://nasional.tempo.co/read/238852/bupati-bulungan-ditu-

ding-rambah-hutan-lindung/full&view=ok )



Potret Kebangkrutan Pulau Bunyu

Pulau kecil yang berada di Kaltara ini telah 
melewati jalan panjang eksploitasi, sehingga daya 
rusak pertambangan yang dihasilkan juga meluas. 
Daya rusak pertambangan adalah kemampuan 
pertambangan dalam mengganggu fungsi-fungsi 
alamiah suatu sistem alam yang diganggu oleh 
pertambangan.35 Selain potret-potret kerusakan 
bentang alam Pulau Bunyu, pangan, ancaman 
kekeringan, perairan dan perikanan serta hutan 
Bunyu menjadi penanda utama dari daya rusak 
pertambangan di pulau kecil ini. Penurunan 
beberapa komoditas pangan seperti salak dan 
hilangnya buah lokal, serta air sungai dan air hujan 
yang berkurang secara signifikan untuk digunakan 
bagi warga Bunyu sehingga mereka menggunakan 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau 
bergantung dengan air kemasan.

Sawah Hilang, Sayur pun Impor dari Luar

Daud Toding (60) ketua kelompok tani di kampung 
Kebun Sayur mengaku bahwa mereka orang Tanah 
Toraja datang ke pulau kebanyakan untuk bekerja 
di perusahaan. Pada 1980-an banyak orang-orang 
Tanah Toraja yang juga ikut bekerja terutama di 
perusahaan kontraktor Pertamina. Daud Toding 
bekerja di kontraktor Pertamina, PT Uni Power, 
semenjak 1985-1996. Selama 10 tahun ia bekerja 
di sana. Setelah itu ia merantau lagi ke Papua 
bekerja di Freeport Indonesia. Di sana ia hanya 
satu setengah tahun, kemudian kembali ke Pulau 
Bunyu.  Ia kemudian bekerja lagi di perusahaan 
batu bara PT Adani pada 2010 hingga 2016. 
Orang-orang Tanah Toraja di Pulau Bunyu, seperti 
Daud Toding, selain biasa bekerja di perusahaan 
juga bekerja menggarap tanahnya ditanami sayur-
sayuran.36 Semenjak dia di Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK), dia menekuni pertanian sayur-sayuran 
seperti bayam dan kangkung.37

Perkembangan pertanian di Pulau Bunyu 
sudah tidak mamadai lagi. Praktis petani hanya 
memproduksi sayur-sayuran untuk konsumsi 
orang-orang pulau. Selebihnya didatangkan dari 

luar. Daud Toding menyayangkan perusahaan batu 
bara yang cenderung mengambil sayur-sayuran 
dari luar untuk konsumsi para pekerja mereka. Hal 
itu dibenarkan oleh Andi (bukan nama sebenarnya), 
pemuda setempat, bahwa sayur-sayuran yang 
diproduksi di kampung kebun sayur tidak mencukupi 
untuk konsumsi seluruh warga pulau. Oleh karena 
itu, perusahaan sering kali mengambil sayur-
sayuran dari luar Pulau Bunyu.   

Di masa lalu, Bunyu memiliki persawahan. Lahan 
pertanian itu kini beralih fungsi menjadi pemukiman. 
Mengenai pertanian ini, Asman menyampaikan 
bahwa, “Dahulu orang Bunyu punya tanaman 
ubi kayu dan jagung. Di waktu-waktu kecil kami 
punya sawah. Sekarang sudah tidak ada lagi jadi 
pemukiman. Terakhir kami memanen hasilnya 
sekitar tahun 1990an. Kalau dulu hasil sawahnya 
pake takar mencapai, 30-40 kaleng sekali panen. 
itu hanya konsumsi pribadi.”38 Pernyataan Asman 
merujuk pada pengalamannya di Desa Sungai 
Buaya, Bunyu Barat. Menurut data dari Badan 
Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, padi sawah 
dan padi ladang di Pulau Bunyu hilang sejak 2014. 
Jika melihat produksinya dengan membandingkan 
2002 dan 2015, produksinya adalah 1.230 ton dan 
berkurang menjadi 86 ton, itu pun padi telah hilang 
di 2015.  

Pertambangan batu bara bertetangga dengan 
pemukiman warga asal Enrekang, Sulawesi 
Selatan. Orang-orang menyebut sebagai Gunung 
Daeng. Untuk mencapai kampung yang dihuni 
oleh sekitar 44 kepala keluarga harus melewati 
jalan yang masih agregat dan kerikil lepas setelah. 
Jalan kampung disibukkan dengan lalu lalang mobil 
perusahaan pengangkut karyawan. Kampung ini 
juga dikenal sebagai penghasil buah salak. Suatu 
waktu saat batu bara belum hadir di kampung 
pernah mencapai 3 ton salak satu kali panen. 
Mereka kirim ke luar pulau. Tapi kini hanya rata-
rata 30-40 kg sekali panen.39 Kawasan pertanian 
di Gunung Daeng sebagian telah beralih menjadi 
pertambangan batu bara.
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36. Daud Toding awalnya kedatanganya di Pulau Bunyu ikut kakaknya yang sudah bekerja di Pertamina di tahun 1984. Ia kini bekerja sebagai petani sayur yang 
memasok sayur sayuran di pasar Pulau Bunyu.  

37. Wawancara di kampung Kebun Sayur 1 November 2018.  
38. Wawancara di Kampung Sungai Buaya 31 November 2018
39. Wawancara Saparudin di Kampung Gunung Daeng 4 November 2018



Penurunan produksi salak dirasakan dampaknya 
salah satunya oleh Ani (bukan nama sebenarnya) 
yang sehari-hari mengolah berbagai jenis kripik 
dengan kelompoknya secara mandiri (tidak 
diberikan bantuan oleh Pertamina ataupun 
perusahaan batu bara). Dia mengatakan bahwa 
tadinya dia mengolah kripik salak, tapi karena lahan 
salak banyak yang dialihfungsikan menjadi lahan 
batu bara, produksi salak untuk diolah sebagai kripik 
menurun.40 Ditambahkan oleh suaminya (Rusman), 
Pulau Bunyu tidak memiliki ikon pulau, tapi pernah 
ada usaha untuk menjadikan buah salak sebagai 
ikon karena produksinya yang pernah melimpah. 
Akan tetapi, menurut tuturan Rusman, “Sekalinya 
perusahaan masuk, kebunnya tidak jadi kebun salak, 
jadinya kebun batu bara”. Kebun salak yang berada 
di Gunung Daeng, diubah menjadi perusahaan batu 
bara, hal ini menyebabkan penurunan produksi 
buah salak, yang telah disebutkan sebelumnya, di 
Pulau Bunyu. 

Teror Krisis Air 

Salah satu hal yang paling menggelisahkan 
bagi warga Pulau Bunyu adalah persoalan 
ketersedian air bersih. Industri seperti Pertamina 
justru mencemari sungai-sungai kecil dan besar 
dan mengganggu pasokan ketersediaan air. Kini 
ditambah lagi dengan pertambangan Batu bara 
yang bekerja masif membongkar di areal situs-situs 
mata air dan daerah aliran sungai (DAS). Warga 
Pulau Bunyu selama ini mengandalkan air tadah 
hujan untuk konsumsi minum dan memasak. Selain 
itu masyarakat mencoba, sumber-sumber air lain 
seperti sumur bor. Namun airnya tidak cukup baik 
untuk konsumsi memasak dan air minum. Warga 
Bunyu Barat pernah mencoba untuk membuat 
sumur bor, namun airnya bergetah dan berwarna 
merah. Sampai saat ini masyarakat menggunakan 
air galon dan air tadah hujan untuk konsumsi 
memasak dan minum. Akan tetapi, di beberapa 
titik masih terdapat sumber sumur bor yang dapat 
diolah menjadi air galon (konsumsi minum) setelah 
melalui proses penjernihan.   

Sejak tahun 2010 ada air PDAM yang dialirkan dari 
sumber air bendungan sungai kecil di Kampung 
Kebun Sayur tetapi air itu airnya keruh saat musim 

hujan dan warnanya merah saat musim kemarau. 
“Hanya 40 persen warga di Bunyu Barat yang 
dialiri PDAM itupun jika musim panas juga macet 
tidak ada airnya,” kata Asman. Persoalannya juga 
bertambah saat angin utara yang membuat debu 
batu bara berhamburan di atas atap rumah-rumah 
warga. Saat hujan turun, penampungan air warga 
berwarna hitam karena terkontaminasi dengan debu 
batu bara. Berdasarkan wawancara dengan Andi 
(bukan nama sebenarnya), seorang pemuda Bunyu 
yang sudah beberapa tahun terakhir bekerja untuk 
Pertamina, air tadah hujan di sebagian wilayah 
Bunyu sudah mulai ditinggalkan akibat warnanya 
yang hitam pekat.41

Namun, ada beberapa kelompok di Bunyu yang 
masih mengonsumsi air tadah hujan untuk minum, 
karena PDAM belum masuk ke wilayah mereka 
dan karena kurang mampu untuk membeli air.  Dia 
menambahkan, air hujan yang bertambah hitam 
pekat tersebut paling parah yang berada di daerah 
Gunung Daeng, karena paling dekat dengan 
konsesi pertambangan batu bara. Pemukiman di 
Gunung Daeng letaknya kurang lebih 100 meter 
dari pertambangan batu bara Lamindo. Air menjadi 
salah satu penanda kuat daya rusak pertambangan 
di Pulau Bunyu. Jika tidak hujan antara tiga hari 
sampai seminggu, air hujan yang pertama turun 
berwarna hitam. 

Di Bunyu sebelum kehadiran batu bara terdapat tiga 
sumber air yakni; Sungai Ciput, Sungai Barat dan 
Sungai Lumpur. Sungai Barat merupakan potensi 
air terbesar di pulau itu.  Sayangnya, kini sudah 
tidak bisa diandalkan lagi. Sungai tersebut sudah 
tercemar karena aktivitas eksploitasi batu bara 
yang tepat berada di kawasan itu. Demikian juga 
dengan Sungai Ciput yang punya peran penting 
dalam penyedian air bersih di Bunyu. Dahulu 
orang-orang kampung seperti Sungai Buaya saat 
air peceklik maka akan berbondong-bondong 
warga mendatangi Sugai Ciput untuk mengambil 
air karena airnya tidak pernah kering. “Bahkan 
airnya bisa langsung diminum,” ujar Asman yang 
dulu sering mengkonsumsi air itu. Tapi kini sulit lagi 
karena DAS itu juga sudah sangat dekat dengan 
pertambangan batu bara.42
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40. Wawancara di Pangkalan 2 November 2018. 
41. Wawancara Andi pada 3 November 2018
42. Wawancara Haryono di kampung Sungai Buaya 5 November 2018



Sementara semua sumber-sumber PDAM tidak 
bisa berfungsi maksimal karena cadangan airnya 
masih sangat terbatas. Di Bunyu Selatan terdapat 
sumber air PDAM di dekat kawasan Dewaruci dan 
Wono Indah. Sementara, di hulu terdapat aktivitas 
Pertamina yang limbahnya kadang mengalir masuk 
di tempat-tempat penampungan air. Kesulitan 
sumber air juga diakui oleh Kepala Bidang Teknisi 
PDAM Danum Banuanta Bulungan. Dia mengatakan 
di Kecamatan Bunyu kesulitan Sumber air baku 
untuk menamba sambungan Pelanggan. Hingga 
Juli 2018 hanya 449 sambungan dan tidak berani 
menambah sambungan baru. saat ini sumber air 
baku di pulau yang dimliki oleh PDAM hanya 5 liter 
per detik. Di musim kemarau akan lebih kurang lagi 
dari itu.43 Saat ini sumber air baku PDAM hanya 
di belakang perusahaan kilang metanol dan di 
kampung kebun sayur.  

Sebelum ada PDAM sebagian masyarakat 
menggunakan bendungan yang dibuat oleh 
Pertamina. Atau sering disebut sebagai Dam 
Pertamina yang luasnya sekitar setengah lapangan 
sepak bola, yang tingginya hanya satu meter saja.  
Sumber air ini juga digunakan oleh masyarakat 
di kompleks Pertamina. Dam itu berada di dekat 
kampung Gunung Daeng.  Dam ini juga terancam 
dengan limbah batu bara karena di dekatnya 
terdapat aktivitas ekslpoitasi batu bara. Situasi 
pertambangan batu bara dan aktivitas Pertamina 
semakin membuat sumber-sumber air terdegradasi. 
Asman, sebagai salah satu warga Sungai Buaya, 
mengkhawatirkan Pulau Bunyu yang semakin 
hari semakin kesulitan sumber air bersih karena 
kehadiran perusahan batu bara yang sifatnya 
menggali dan menggusur sumber air. Begitu juga 
dengan Daud Toding warga Kebun Sayur yang 
menilai bahwa di Bunyu sekarang lebih banyak 
terlihat penjual air galon dan tangki karena warga 
mengalami kesulitan air.          

PDAM di Pulau Bunyu tidak 100%, untuk 
pemasangan ada sebagian yang dikenakan biaya 
dan ada yang sebagian tidak dikenakan. Sebagian 
yang masih bergantung dengan tadah hujan juga 

tidak sepenuhnya menggunakan air tadah hujan. 
Ada beberapa situasi dimana mereka membeli 
air, seperti ketika tidak hujan beberapa hari maka 
mereka akan membeli air.  

Mengkavling Pantai dan Perairan

Pertamina dan tambang batu bara tidak hanya 
menguasai daratan, tetapi juga mereka mengkavling 
pantai dan perairan Pulau Bunyu. Jumlah nelayan 
di Pulau Bunyu, menurut asosiasi nelayan dan 
penyuluh perikanan, tidak sampai 10% dari total 
populasi Pulau Bunyu atau sekitar 300 orang. 
Namun, dari 300 orang tersebut yang merupakan 
nelayan penuh waktu hanya kurang lebih 110 
orang.44 Sisanya melaut jika memiliki hari kosong 
dari pekerjaan mereka di perusahaan migas dan 
batu bara. Nelayan di Bunyu menjadi saksi utama 
bagaimana batu bara merusak perairan Bunyu.

Nelayan Bunyu sudah enam bulan (terhitung 
dari Juni-November 2018) terganggu dengan 
kehadiran eksplorasi migas di perairan pulau 
Bunyu. Pada enam bulan lalu Haryono nelayan 
sedang memancing ikan di perairan Bunyu, lama-
lama ada kapal Pertamina semakin mendekat 
ke perahunya. Ia bertanya dalam hati mengapa 
kapal ini menggangunya. Ternyata itu ada kegiatan 
Pertamina Hulu Energi (PHE) yang sedang 
melakukan survei untuk kegiatan eksplorasi minyak.  

Tidak berhenti sampai di situ. Kegiatan lebih 
parah lagi saat seismic yang menggangu perairan 
Bunyu. Pengeboran lepas pantai itu membuat 
Asman tidak mendapatkan ikan selama kegiatan 
itu berlangsung.45 Kapal eksplorasi bekerja 24 jam. 
Kegiatan Perusahaan menimbulkan bunyi selama 
24 jam selang seling selama beberapa saat. Lalu 
terus berulang. Di awal kegiatan, mereka tidak 
memberi tahu nelayan. Aktitivas kapal tersebut 
berpengaruh langsung dengan aktivitas nelayan 
dalam mendapatkan ikan. Pemilik rumpon saja 
tidak mendapatkan ikan ketika berlangsung, begitu 
juga dengan nelayan yang mencari ikan bukan di 
rumpon. 

18

43. m.kaltara.prokal.co “Bahaya..! Pulau ini kekurangan Sumber Air Baku” diakses pada 10 November 2018. 
44. Wawancara dengan Asman, Abdul dan PPL Perikanan
45. Pengoboran besar-besaran sedang terjadi di perairan Pulau Bunyu. Ini sudah berlangsung selama 6 bulan



Aktivitas batu bara juga tidak mau kalah dari 
pertamina. Areal tempat mereka berlabuh tongkang 
dan aktivitas menaruh batu bara ke kapal tanker 
milik perusahaan batu bara adalah wilayah 
tangkapan ikan. Soal wilayah tangkapan ikan ini, 
Asman memberikan kesaksian bahwa “Itu dulu 
namanya Aswal.  Dulu terdapat terumbu karang 
besar. Namanya terumbu karang kai Ibrahim. 
Tingginya mencapai tiga depa. Sekarang hancur 
rata tak tersisa. Tongkang batu bara berjangkar 
di situ. Bahkan tongkang mereka kadang terseret 
kandas sampai ke tepi pantai”. 46

Penghancuran terumbu karang ini juga disayangkan 
Haryono, penyuluh perikanan Pulau Bunyu. 
Terumbu karang tidak hanya hancur karena lego 
jangkar kapal, tetapi juga badan tongkang batu 
bara menghajar terumbu karang tempat kapal 
berlabuh. Budi (bukan nama sebenarnya), salah 
seorang nelayan Bunyu menyatakan bahwa batu 
bara menggangu nelayan dan mencemari perairan 
Bunyu. Ia menuturkan bahwa batu bara saat 
pengisian batu baranya tumpah-tumpah kelaut. 
“Saya melihat itu ceceran batu bara yang berjatuhan 
ke laut saat mereka loading. Batu bara yang 
tercecer di pinggir tongkang mereka dan dibiarkan 
berjatuhan ke laut,” ujar Budi. Ia juga melihat bukti 

ceceran batu bara itu saat peneliti dari Institut 
Pertanian Bogor (IPB) melakukan pengecekan 
daerah tangkapan ikan di sekitar tengker batu bara. 
Bukannya ikan yang didapat mala bongkahan batu 
bara masuk dalam trawl.     

Keberadaan kapal tongkang ini selalu 
mengatasnakaman undang-undang. Mereka tidak 
mau tahu apa yang terjadi dengan nelayan. “Itu 
perusahaan batu bara selalu bilang mereka punya 
undang-undang perhubungan untuk menguasai 
wilayah itu, “Bapak kan nelayan pak, kan bisa 
bergeser,” perusahaan selalu bilang begitu,” terang 
Abdul.  Nelayan lain sangat menghawatirkan 
keberadaan kegiatan pegeboran migas dan aktivitas 
pembuangan limbah dan hilir mudik tongkang 
batu bara. Burhan, nelayan berumumr 70 tahun, 
mengaku mulai tahun 2014 terjadi perubahan 
drastis. Ia jarang mendapat ikan saat di sekitar 
perairan di dekat Tanjung Arang. Ia kini hanya 
mendapat sekitar 7 kg setiap melaut. Padahal 
dahulu di tahun 2014 biasanya rata-rata mendapat 
ikan sebanyak 30-40 kg setiap hari.47 “Biaya saya 
bensin 5 liter, beli umpan Rp 100.000, Rp 200.000 
lah setiap pergi melaut. Saat pendapatan ikan 
minim ya habislah nelayan ini,” kata Burhan. 
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46. Di Bunyu terumbu karang dinamai berdasarkan orang yang pertama menemukannya. Seperti karang Kai Ibrahim ini karena yang menemukan adalah ibrahim. 
47. Wawancara Burhan nelayan Kampung Sungai Buaya pada 5 November 2018. 

Gambar 5. Pertambangan PT Lamindo yang beroperasi hingga ke pesisir Pulau Bunyu



Permasalahan-permasalahan dengan perusahaan 
batu bara sudah dilaporkan oleh warga Pulau 
Bunyu, terutama Kelompok Masyarakat 
Pengawas (Pokmaswas).48 Pokmaswas berkali-
kali mendapatkan perusahaan batu bara sedang 
membuang limbah ke laut, ataupun mendapatkan 
laporan dari nelayan bahwa ruang tangkap mereka 
digeser akibat tongkang maupun perkara-perkara 
lainnya yang menyebabkan mereka berhadap-
hadapan dengan perusahaan. Langkah yang diambil 
pokmaswas harus birokratis, seperti menyurati 
kelurahan, kabupaten maupun dinas-dinas 
terkait lainnya. Akan tetapi, mereka menuturkan 
bahwa tidak ada solusi terhadap permasalahan-
permasalahan mereka. Ironisnya dari pembentukan 
pokmaswas adalah mereka dijadkan perpanjangan 
tangan pemerintah, tapi hanya dijadikan mata saja 
tanpa memiliki kuasa untuk langsung menindak 
perusahaan. 

Dalam catatan BPS Bulungan terdapat 260 
keluarga yang bekerja sebagai nelayan. Di tahun 
2016 mereka memproduksi sebanyak 5705,4 
ton ikan. Pulau Bunyu nelayan terdapat 53 kapal 
motor, perahu motor tempel sebanyak 190 perahu 
dan perahu tanpa motor sebanyak 26 buah.49 
Nelayan Bunyu ini kapalnya kecil paling tiga gross 
ton (GT). Alat tangkapnya di antaranya bubu, 
pukat bawal, pukat tenggiri, bagan, pukat pantai, 
pancing. Salah satu ikan yang yang dahulu banyak 
terdapat diperairan Bunyu adalah ikan kurau.  
Menurut Asman, ikan kurau paling mahal, harganya 
mencapai RP 100.000 setiap kilogram. “Ada 
tempatnya kalau dulu kayak pasar ramainya para 
pemancing namun semenjak kehadiran tambang 
batu bara dan rusaknya terumbu karang ikan itu 
menghilang,” kata Asman.  

Ikan kurau (polydactilus plebeius) menjadi target 
utama para nelayan. Rata-rata setiap nelayan 
mendapatkan ikan kurau sebanyak 4-5 ekor 
setiap melaut. Beratnya bisa mencapai 14-20 kg 
setiap ekornya. Asman mengaku sudah lama tidak 
mendapatkan ikan kurau itu “Saya terakhir mungkin 
8 tahun lalu,” ujar Asman.  Pada 2014, Pulau Bunyu 
dikenal sebagai penghasil rumput laut, tapi label 
tersebut tidak berlangsung lama. 2016 merupakan 
tahun terakhir mereka dapat memanen rumput laut, 
2017 rumput laut tidak lagi ada di Pulau Bunyu. 
Hilangnya rumput laut di Pulau Bunyu tidak bisa 

dipisahkan dengan limbah batu bara yang dibuang 
ke perairan Bunyu. Tidak hanya satu orang yang 
mengatakan bahwa rumput laut yang mereka tanam 
ketika dicabut untuk dipanen berubah menjadi 
seperti agar-agar. Kegagalan panen rumput laut 
ini menciptakan kehampaan bagi para pengolah 
rumput laut, utamanya perempuan Pulau Bunyu. 
Pernah ada penelitian dilakukan dari pemerintah, 
tapi mereka tidak diberikan hasilnya, sehingga tidak 
ada pernyataan resmi dari pemerintah mengenai 
rumput laut yang tidak lagi bisa ditanam di perairan 
Pulau Bunyu. Hasil panen rumput laut Pulau Bunyu 
yang melimpah kini hanya tinggal cerita saja.

Pengolahan rumput laut, tadinya dilakukan oleh 
sebagian perempuan Pulau Bunyu. Noni (bukan 
nama sebenarnya) menuturkan bahwa dia sempat 
mengolah rumput laut untuk dijadikan dodol, dan 
olahan-olahan rumput laut lainnya. Tetapi, berhenti 
pada 2017 sejak rumput laut tidak lagi bisa tumbuh 
di Pulau Bunyu. Bahan bakunya, rumput laut, dulu 
bisa mereka dapatkan secara cuma-cuma karena 
panen yang begitu melimpah sehingga mereka 
menyusuri pantai dan mengambil rumput laut 
tanpa bayar. Bahkan mereka tidak perlu membayar 
rumput laut, berbeda dengan sekarang jika mereka 
mau mengolah rumput laut maka mereka harus 
membeli dari Tarakan atau daerah lain dan harga 
bahan bakunya bisa mencapai Rp 17.000 per kg.

Hutan Pulau Bunyu, Tabungan Air yang 
Terancam

Pemerintah Kabupaten Bulungan memberikan izin 
Kuasa Pertambangan kepada PT Garda Tujuh 
Buana seluas 1.290 hektare yang telah ditetapkan 
sebagai kawasan hutan lindung (2001). Pulau 
Bunyu memiliki 2000 hektar hutan lindung yang telah 
dikukuhkan sebagai hutan lindung. Sejak 2007, 
WALHI Kaltim menyatakan bahwa terjadi korupsi 
antara Bupati Bulungan dengan memberikan 
izin terhadap tiga perusahaan pertambangan 
batu bara di Pulau Bunyu. Tiga perusahaan yang 
dimaksud adalah PT Garda Tujuh Buana (1.995 
hektare), PT Lamindo Inter Multikon (1.000 ha), 
dan PT Mitra Niaga Mulya/PT Adani Global (1.900 
ha), total 4.928 hektare.50 Buku ‘Pulau Bunyu: 
Kemarin, Hari Ini, dan Esok” memiliki berbagai 
kliping koran terkait dengan Pulau Bunyu, salah 
satunya ada dari Tribun Kaltim 10 Juli 2008 berjudul
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48. Kelompok Masyarakat Pengawas atau Pokmaswas dibentuk di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari beberapa warga Pulau Bunyu. 
49. Badan Pusat Statistik kabupaten Bulungan tahun 2017. 
50. SG Wibisono, “Bupati Bulungan Dituding Rambah Hutan Lindung”, Tempo.co, 8 April 2010 diakses dari https://nasional.tempo.co/read/238852/bupati-bulun-

gan-dituding-rambah-hutan-lindung/full&view=ok



Gambar 6. Lanskap Pembongkaran Batu bara di Konsesi PT Lamindo Inter Multikon
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51. Tribun Kaltim, dalam Khairuddin Elang Geo, Pulau Bunyu: Kemarin, Hari Ini, dan Esok, 

“Dampak Penambangan Batu bara: Pulau Bunyu 
Terancam Tenggelam”. Dalam berita tersebut, 
beberapa warga Bunyu menyatakan kekecewaan 
mereka terhadap tiga perusahaan batu bara saat 
itu (PT Lamindo Inter Multikon, PT Garda Tujuh 
Buana, dan PT Mitra Niaga Mulya) yang masuk 
ke dalam kawasan hutan lindung Bunyu. Kawasan 
hutan lindung di Pulau Bunyu diporakporandakan 
dengan memindahkan batas hutan lindung, bahkan 
termasuk pemindahan papan pembatas ke daerah 
DAM utara. Area ini merupakan sumber air bersih 
untuk warga Bunyu.51 

Tulisan dalam koran Tribun Kaltim selaras dengan 
pernyataan Asman saat dia menuturkan tentang 

hutan Pulau Bunyu. Menurut Asman, hutan bunyu 
ada hutan produksi dan hutan lindung. Tidak hanya 
hutan produksi Bunyu yang masuk dalam konsesi 
batu bara, tapi hutan lindung juga sudah dibabat 
untuk pembukaan lahan perusahaan batu bara. 
Lebih dari 50 persen hutan Pulau Bunyu ditebang 
dan dialihfungsikan, udara di sekitarnya juga 
berubah. Sebelum batu bara masuk, udara sekitar 
hutan dingin, tapi sekarang sudah menjadi panas. 
Menurut pernyataan Asman, “Hutan bukan lagi 
berkurang, tapi habis, jauh sekali dari berkurang”. 
Artinya, pembabatan hutan besar-besaran terjadi 
di Pulau Bunyu, pulau kecil dengan hutan lindung 
yang berfungsi untuk menampung cadangan air 
untuk masa sekarang dan masa depan.
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Bukti bahwa RZWP3K sebagai Alat Sah Baru untuk Perusakan Pulau-Pulau Kecil: 
Kasus RZWP3K Kaltara

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan 
pengelolaan wilayah laut 0 hingga 12 mil di luar minyak dan gas bumi menjadi kewenangan 
pemerintah provinsi, sedangkan daerah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan dalam 
urusan tersebut. Pemerintah Provinsi mengaturnya dengan cara membuat Peraturan Daerah 
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) - semacam tata 
ruang pesisir, laut dan pulau kecil, sebagai panduan arah pemanfaatan sumber daya di kecamatan 
terluar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana mandat dari Pasal 9 Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Berdasarkan pemaparan Ahmad Aris, Kasubdit Pulau-Pulau Kecil dan Terluar, Perwakilan Dirjen 
Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam diskusi publik di Tempo 
Institute dengan tema “Kerusakan Pulau-Pulau Kecil Akibat Tambang” pada 20 Desember 2018 
menyatakan sejak diamanatkan tahun 2007 sampai dengan Desember 2018 baru 13 Provinsi dari 
34 provinsi di Indonesia yang sudah menetapkan RZWP-3-K. Salah satu provinsi yang telah memiliki 
RZWP3-K adalah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara 
Nomor 4 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan 
Utara Tahun 2018-2038 memiliki cacat hukum yang fatal yakni dibuat tanpa Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis (KLHS).

Padahal, berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 15 ayat (2) menyatakan KLHS wajib dilaksanakan 
oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyusunan atau evaluasi rencana RTRW beserta 
rinciannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJM) untuk memastikan bahwa prisnip pembangunan berkelanjutan telah 
terintegrasi dan menjadi dasar dalam pembangunan suatu wilayah. Selanjutnya, pada Pasal 
19 ayat (1) menyatakan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan 
masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. 

Selain itu, dalam catatan Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) bersama dengan 
Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Utara (JATAM Kaltara) menemukan beberapa catatan 
kritis soal pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam dokumen RZWP-3-K Kalimantan 
Utara yaitu tidak ada penentuan pola ruang dan struktur ruang untuk pulau-pulau kecil. Sedangkan, 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Pasal 23 ayat (2) 
mengamanatkan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan 
untuk konservasi, pendidikan, dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, 
pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian 
organik, peternakan dan atau pertahanan dan kemanan negara. Justru pemanfataan pulau kecil 
malah diatur dalam Perda No. 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara 
Tahun 2017-2037 dan celakanya sebagian besar pulau kecil diperuntukkan bagi perkebunan dan 
pertambangan. 
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Jika seperti ini, sangat mungkin cerita soal Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagai instrumen 
pengendalian dalam pengaturan pola ruang darat untuk pembangunan yang berkelanjutan sesuai 
dengan mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (UU PPLH 32/2009) yang selama ini gagal saat berhadapan dengan industri 
ekstraktif seperti pertambangan. Akan terulang juga pada cerita kegagalan RZWP-3-K dalam 
pengaturan pola ruang pesisir dan pulau-pulau kecil yang berujung pada derita masyarakat pesisir 
dan pulau kecil.

Pelanggaran Partisipasi Masyarakat Bunyu dalam RZWP3-K

RZWP3K Kalimantan Utara telah disahkan pada Oktober 2018, artinya ruang Pulau Bunyu juga 
sudah dipetakan dalam RZWP3K Kaltara. Akan tetapi, Haryono -selaku penyuluh perikanan 
Kecamatan Pulau Bunyu- tidak diberitahukan mengenai pengesahan RZWP3K, dia dan kelompok 
nelayan di Pulau Bunyu masih memiliki berbagai catatan koreksi mengenai peta Pulau Bunyu 
dalam RZWP3K. Pemprov yang telah memetakan Pulau Bunyu memiliki berbagai kesalahan, 
seperti tugu milik nelayan yang tersebar di Pulau Bunyu, hanya digambarkan satu tugu. Selain itu, 
terdapat titik-titik tambang yang berada di wilayah tangkap nelayan. Kesalahan-kesalahan lainnya 
adalah kesalahan alat tangkap nelayan, di Bunyu utamanya nelayan menggunakan bubu, tapi 
bubu bahkan tidak masuk dalam identifikasi maupun dalam peta RZWP3K. “Bunyu diperas dua 
angkatan, darat dan laut, istilahnya dieksploitasi tambang,” ungkap Penyuluh Perikanan Haryono. 
Pernyataan Haryono. Ini menggambarkan Pulau Bunyu secara khusus diperuntukkan bagi 
pertambangan, dan merambah Pulau Bunyu mulai darat hingga laut. Satu kali nelayan beserta 
penyuluh diajak dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan dinas provinsi, tapi lebih banyak 
mendengarkan, bukan diajak berdiskusi. Selain itu, peta RZWP3K untuk Bunyu memiliki berbagai 
kekurangan dan kesalahan, tapi RZWP3K sudah disahkan tanpa pelibatan warga Bunyu, terutama 
nelayan yang ruang hidupnya dipetakan dalam RZWP3K. Jadi, pemetaan dalam RZWP3K tidak 
juga melalui konsultasi publik dengan warga Bunyu.



Doc. JATAM Kaltim



52. Wawancara H Husein, kepala Desa Kacepi, Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara pada 26 Oktober 2018.
53. Data Badan Pusat Statistik tahun 2011. 
54. Wawancara Munadi Kilkoda, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Maluku Utara, Oktober 2018
55. Wawancara H Husein, Kepala Desa Kacepi. Merupakan salah satu tokoh di Pulau Gebe.
56. Berdasarkan keterangan H Husein, Kepada Desa Kacepi..
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Pulau Gebe: Kopra dan Sagu Hilang, Berganti Nikel3
Awal Pembongkaran Pulau Gebe

Pulau Gebe secara administratif masuk dalam 
Kecamatan Gebe di kabupaten Halmahera Tengah, 
Provinsi Malut. Pulau Gebe terhubung dengan 3 
pulau yakni Pulau Gebe, Pulau Fau sebelah barat 
daya dan Pulau Yoi sisi timur. Jumlah pemukim 
sekitar 5.580 jiwa yang mendiami 8 desa terdiri dari 
Desa Kapaleo sebagai ibukota kecamatan, Desa 
Kacepi, Desa Sanafi, Desa Sanaf Kacepo, Desa 
Tam, Desa Umera, Desa Elfanun, serta satu desa 
lagi yang masih dalam wilayah kecamatan Pulau 
gebe, tapi tidak satu daratan, yakni Desa Umyal 
di Pulau Yoi.52 Mata pencaharian utama petani 
dan nelayan. Hasil pertanian Pulau gebe berupa 
kelapa, pala dan tanaman pangan. Sementara hasil 
perikanan laut yakni ikan cakalang, tuna, julung-
julung, kembung, ekor kuning, selar, tongkol dan 
teri.53

Di Provinsi Maluku Utara, terdapat banyak izin 
dan aktivitas pertambangan mineral, khususnya 
di Kabupaten Halmahera Tengah. Pulau Gebe 
merupakan lokasi pertama pertambangan di Pulau 
kecil, tambang beroperasi di Maluku Utara yang 
paling pertama perusahaan tambang nikel PT 
Aneka Tambang (PT Antam) sekitar tahun 1980.54 
Pulau Gebe merupakan salah satu pulau kecil yang 
berada di bagian selatan Pulau Halmahera Tengah; 
di bagian timur pulau tersebut berbatasan langsung 
dengan Papua Barat atau Kabupaten Raja Ampat. 
Secara definitif Gebe ditetapkan sebagai Kecamatan 
pada Juni 2001. Sebelumnya masuk dalam wilayah 
administrasi Kecamatan Patani, Halteng.

Pada awalnya perkampungan asli masyarakat Pulau 
Gebe adalah Desa Sanaf Kacepo. Desa lain seperti 
Desa Sanafi Mamin dan Desa Kacepi merupakan 
pecahan dari Desa Sanaf Kacepo yang berkembang 
dari perluasan wilayah pertanian. Sedangkan 
desa Umera dan Desa Yoi merupakan desa yang 
terbentuk karena kehadiran para pendatang secara 
perlahan sehingga membentuk pemukiman di 
masing-masing wilayah tersebut. Berbeda dengan 
Desa Kapaleo, desa ini lahir karena banyaknya 

pendatang dari luar yang bekerja di PT Antam dan 
pendatang lain yang ingin mendapatkan kerja dan 
berusaha di sekitar wilayah kerja PT Antam.55

Menurut keterangan H. Husein, selaku Kepala Desa 
Kacepi (50 tahun), dan pernah menjadi pekerja di PT 
Antam menjelaskan bahwa pada masa lalu Pulau 
Gebe atau Warga Kacepo merupakan mitra dari 
Kesultanan Tidore. Tugas warga Kacepi pada masa 
kesultanan Tidore yakni memberikan pengawalan 
laut kepada pihak kesultanan ketika mereka datang 
ke Kacepi untuk tugas-tugas kesultanan, seperti 
mengambil upeti bagi kesultanan. Kemampuan 
warga Gebe mendayung perahu di masa itu sangat 
disegani. Gebe merupakan bagian dari Gam Range 
(Weda, Patani, Maba), sebuah federasi ekonomi 
politik yang bermitra dengan Kesultanan Tidore 
(Sultan Nuku) untuk pembebasan Tidore dari kuasa 
Spanyol. 

Mata pencaharian warga asli Gebe atau Kacepo 
hingga akhir tahun 1970-an yakni bertani di lahan 
kering dan perikanan sekadar untuk memenuhi 
kebutuhan rumah tangga. Ekonomi warga 
didominasi perkebunan kelapa yang menghasilkan 
kopra dan tanaman buah. Sebagian petani 
menanam pala dan cengkih sebagai tabungan hari 
tua dalam jumlah sedikit, akibat keterbatasan modal. 
Di luar sektor pertanian dan perkebunan, bidang 
ekonomi lain pada masa itu belum berkembang. 
H. Husein melanjutkan kesaksiannya bahwa pada 
sekitar 1970-an, ketika PT. Antam belum masuk ke 
Pulau Gebe, Masyarakat bergantung pada alam. 
Hubungan ekonomi dengan luar Pulau Gebe, 
bahkan dengan Desa Umera dan Yoi belum terjadi 
secara intensif. Saat itu, sistem ekonomi uang pun 
belum berkembang.

Hingga 1979, masuk raksasa kontrak karya Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Antam. 
Masuknya perusahaan tersebut mengambil alih 
sebagian besar lahan perkebunan yang sudah 
digarap warga, dan secara langsung mengubah 
pola hidup masyarakat di Pulau Gebe.56 PT Antam



57. Abdul Wahab Hasyim, Keberlanjutan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat, Tanpa Tambang Nikel”. Tesis Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, 2007
58. Ibid. Abdul Wahab Hasyim. 
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menambang bijih nikel di Pulau Gebe seluas 1.225 
hektar, yang terletak di Semenanjung Oeboulie, 
yakni pada sisi barat daya Pulau Gebe.57 Di tahun 
2004, PT Antam berhenti beroperasi di Pulau Gebe 
setelah selama puluhan tahun mengeruk kekayaan 
alam di Pulau Gebe. PT Antam memberhentikan 
aktivitasnya karena nilai produksi hingga tahun 
2000 yang tidak mencapai target. 

Kandungan deposit nikel yang diusahakan oleh PT 
Antam sejak 1977 dengan total cadangan lebih dari 
40 juta ton bijih nikel yang terdiri dari kadar rendah dan 
bijih nikel kadar tinggi berlokasi di Tanjung Uboelie, 
Pulau Gebe tersebar di atas areal seluas 1.225 
hektar yang dibagi ke dalam 16 blok dan beberapa 
puluh sub blok, kegiatan penambangannya telah 
berakhir pada 2005. Selama melakukan produksi, 
jumlah yang dihasilkan tiap tahun terdiri dari 45% 
bijih nikel saprolit dan 55% bijih nikel limonit. Dari 
hasil produksi tersebut, 45% bijih nikel saprolit 
dikirim ke pabrik Ferronikel (FeNi) di Pomala, 
Sulawesi Tenggara untuk diolah; sedangkan 55% 
sisanya diekspor ke Jepang. Selain kedua jenis bijih 
nikel tersebut, seluruh produksi nikel limonit dijual 
ke Australia.58

Kontribusi produksi nikel terhadap Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Halteng tahun 
1999 sebesar 20%, tahun 2000 dan 2001 sebesar 

32%, sedangkan terhadap produksi nikel nasional 
rata-rata 79% per tahun. Untuk tahun 1998 
produksi nikel sebesar 2.000.000 ton dari total 
produksi nasional sebesar 2.736.640 ton, tahun 
1999 sebesar 2.538.153 ton dari produksi nasional 
sebesar 3.235.285, dan pada tahun 2000 produksi 
sebesar 2.244.097 ton dari 3.038.869 ton produksi 
nasional. Dari data tersebut, menunjukan hampir 
mayoritas kebutuhan produksi nasional bijih nikel 
di Indonesia saat itu, didapatkan dari pengerukan 
di Halmahera Tengah (Halteng), salah satunya di 
Pulau Gebe.

Selama beroperasi di Pulau Gebe, PT Antam 
membangun fasilitas penunjang yang sebagian 
dapat diakses publik. Pembangunan infrastuktur 
tersebut sesungguhnya demi kemaslahatan produksi 
komoditas utama mereka, yakni nikel. Dimulai dari 
pembukaan bandara, lalu pemukiman karyawan 
berdasarkan hierarki sesuai studi akhir dan jabatan. 
Pembagiannya kala itu adalah blok pemukiman 
dan mess biro perusahaan. Terdapat juga komplek 
perumahan elite milik perusahaan lengkap dengan 
pos jaga dan portal. Ada pula gedung pertemuan, 
dermaga, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), 
perkantoran, klinik, sekolah, dan koperasi yang 
pada prinsipnya difungsikan sebagai bagian untuk 
menunjang operasi produksi PT Antam.

Gambar 7. Bangunan Peninggalan PT Antam, Pulau Gebe



Dari berbagai fasilitas yang dibangun PT Antam, 
semuanya diberikan untuk para pekerja dan 
pimpinan perusahaan, yang mayoritas pekerjanya 
adalah pendatang dari berbagai pulau lain. Warga 
di Pulau Gebe yang umumnya bermatapencaharian 
dengan berkebun dan sebagai nelayan tidak 
memiliki keterampilan untuk bekerja di industri 
tambang, sehingga pekerjaan yang dibuka oleh PT 
Antam untuk mereka hanya seperti sebagai penjaga 
alat berat, tukang kebun, atau cleaning service. 
Sehingga menurut Hamdala (30 tahun)59 salah satu 
perusahaan yang wajib bertanggung jawab atas 
perubahan bentang alam serta nasib warga Gebe 
pasca perusahaan tersebut hengkang adalah PT 
Antam. Kini, orientasi hidup warga di Pulau Gebe, 
khususnya anak muda, berlomba-lomba menjadi 
pekerja di perusahaan tambang.

PT Antam melakukan penutupan operasi tambang 
setelah 25 tahun, PLTD di Pulau Gebe tidak 
dioperasikan dengan dalih mengalami kerusakan. 
Hal ini disebabkan karena masa produksi yang 
telah berakhir dan pasokan bahan bakar mulai 
dibatasi oleh PT Antam. Hanya ada satu unit mesin 
diesel khusus yang menjangkau beberapa eks 
pemukiman karyawan. Penutupan ini salah satunya 
ditandai dengan pengurangan sebanyak 400an 
pekerja PT Antam. Akibat PHK tersebut, terjadi 
arus migrasi penduduk dari Pulau Gebe ke daerah 
lainnya antara Januari-Maret 2003 sebanyak 817 
jiwa. Selain itu, masih tersisa 218 eks pekerja 
perusahaan yang tetap bermukim di Pulau Gebe, 
serta penurunan pendapatan nelayan, petani, 
pedagang informal dan formal.60

Pada 2003, menjelang pengakhiran operasi 
tambang, para karyawan PT Antam aksi protes 
terkait besaran pesangon yang tidak sesuai dengan 
masa pengabdian yang diatur dalam kontrak kerja. 

Sebagai bentuk kebijakan, agar terkesan sebagai 
pengurangan tenaga kerja, PT Antam memberikan 
dua opsi bagi pekerja yang sengaja diarahkan pada 
posisi dilematis yakni kontrak lanjut namun dimutasi 
ke unit lainnya di Pongkor, Pomala, Buli atau pilih 
mengambil pensiun dini. 

Permasalahan pasca pertambangan PT Antam 
tidak berhenti di situ, ada juga permasalahan 
ketidaktransparanan Community Development 
(pemberdayaan komunitas atau comdev) pada 
2010. Comdev yang merupakan bagian dari 
tanggung jawab sosial perusahaan yang diberikan 
untuk masyarakat terbukti tidak transparan. Oleh 
karena itu, mahasiswa dari Pulau Gebe yang 
menempuh studi di Ternate melalui paguyuban, 
memobilisasi masyarakat dari lima desa untuk 
melakukan aksi boikot semua fasilitas perkantoran 
pasca tambang. Alhasil, pada Sabtu 27 Februari 
2010 sebanyak serratus personel siaga anti huru 
hara Polres Halteng dimobilisasi dari Weda dengan 
menggunakan kapal carteran PT Antam. 15 warga 
lebam akibat pukulan dan peluru karet, melalui 
penyisiran lokasi saat itu juga ditemukan barang 
bukti puluhan peluru tajam yang masih aktif.61 

Operasi dan pasca tambang PT Antam telah 
menyebabkan konflik di masyarakat, bahkan 
ketika perusahaan sudah tidak lagi melakukan 
aktivitas pertambangan. Pertambangan tidak 
memberikan suatu manfaat besar bagi warga, 
namun meninggalkan banyak persoalan baru bagi 
mereka yang berada di lingkar tambang. Ditambah 
lagi, saat ini hadir 12 Izin Usaha Pertambangan 
(IUP) baru yang dikeluarkan oleh Bupati Halteng 
yang berpotensi semakin merusak bentang alam di 
Pulau Gebe, akan menjadi konflik lebih besar ketika 
perusahaan telah selesai mengeruk sumber daya 
alam di sana.

59. Wawancara Hamdala, warga di Desa Elfanun, Kecamatan Gebe, Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, pada 26 Oktober 2018.
60. Riset ANTAM, Unkhair, IPB dan Pemkab Halmahera, Kondisi Sosial Ekonomi dan Potensi Sumber Daya Alam Pulau Gebe, Halmahera Tengah, Maluku Utara 

Indonesia Penerbit IPB Pers, 2012.
61. Ismed, “Gebe Oh Gebe”, Maluku Post, 30 Desember 2010. 
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Antam Pergi, Izin Tambang Menyerbu Kembali

Pasca operasi tambang, PT Antam melakukan 
reboisasi, namun dua tahun berjalannya reboisasi 
izin kembali diterbitkan di tempat yang sama. 
Berdasarkan basis data JATAM, luas wilayah Pulau 
Gebe sebagian besar telah dialokasikan untuk izin 
konsesi tambang, total IUP menguasai 8.550 ha 
dari 11.160 hektar. itu artinya 80% dari luas pulau 
ini sudah dikuasai tambang, maka luas daratan 
Pulau Gebe yang tersisa hanya sekitar 2.610 ha. 

Sebagian Pulau Gebe memiliki status sebagai hutan 
lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan 
tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 415/
KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan 
dan Perairan Maluku.62 Salah satu perusahaan 
yang aktivitasnya berada di kawasan hutan lindung 
Pulau Gebe adalah PT FBLN (851,21 ha), PT Gebe 

Sentra Nikel (110,36 ha) mendapatkan IPPKH 
no SK 772/Menhut/II/2012/, no SK.400/Menhut/
II/2013,  berdasar data izin yang pernah dikeluarkan 
baik pemerintah daerah atau pemerintah pusat, 
IUP Pulau Gebe yakni PT Batra Putra Utama, 
Fajar Bhakti Lintas Nusantara, Gebe Sentra Nikel, 
Elsaday Mulia, Integra Mining Nusantara, Mineral 
Trobos, Anugrah Sukses Mining, Karya Wijaya 
dan Multi Tambang Prima. Temuan di lapangan, 
perusahaan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara 
(FBLN) dan PT Anugrah Sukses Mining yang sedang 
aktif melakukan aktivitas eksploitasi di Pulau Gebe. 
Perusahaan PT Bahtra Putra Utama dalam proses 
pengurusan Ijin Usaha Pinjam Pakai Kawasan 
Hutan (IUPPKH) di Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK). Hadirnya izin tambang 
baru di Pulau Gebe bertabrakan dengan Rencana 
Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Malut 2013-2033.

62. Wawancara Munadi Kilkoda, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku Utara.
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Gambar 8. Peta Izin Tambang di Pulau Gebe



Saat ini di Pulau Gebe, korporasi pertambangan 
yang memegang IUP sahamnya mayoritasnya 
dikendalikan para taipan yang menjadi pemain 
global dan domestik. Kekuatan kapital finansial 
taipan mampu menyetir kebijakan pemerintah 
nasional apalagi Provinsi Malut. Menurut data 
tercantum dalam daftar perusahaan IUP dari Dinas 
ESDM Halmahera Tengah tahun 2012, terdapat 
12 IUP yang menyasar Gebe. Dari sederet IUP 
menyasar bekas lahan konsesi Antam di Ubulie, 
PT FBLN yang berhasil mengantongi IPPKH seluas 
851,21 hektar dari batas IUP yang diajukan 854,3 
hektar.63

IPPKH tersebut dikantongi berkat SK Bupati Halteng 
Nomor 540.KEP/253/2011 tentang Persetujuan 
Penggabungan IUP Operasi Produksi antara PT 
FBLN dan PT Gebe Karya Mandiri (GKM) yang 
telah diakuisisi sepenuhnya oleh perusahaan yang 
dikelola oleh keluarga Dr. A. D Chandra, seorang 
keturunan Tionghoa, asal Surabaya, Jawa Timur.64 
PT FBLN saat ini memiliki beberapa subkontraktor, 

yakni PT Roda Tekhnik, PT Sinar Karya Mustika 
(SKM), dan PT BKPM. 

Hadirnya perusahaan tersebut memberikan 
berbagai masalah bagi warga, maupun dengan 
para pekerja perusahaan. Pada September 2016, 
aktivitas produksi lumpuh total karena para buruh 
melakukan aksi mogok. Para buruh menuntut 
kenaikan gaji. Selanjutnya, pada 10 Oktober 
2016 warga dari 8 desa di pulau ini melakukan 
aksi pendudukan basecamp PT FBLN. Warga 
memiliki beberapa tuntutan, antara lain adalah 
renegosiasi kemitraan, mengalokasikan anggaran 
untuk operasikan 2 unit genset yang dihibahkan 
PT Antam kepada daerah, dan penataan saluran 
air bersih dalam pemukiman masyarakat. Para 
demonstran memboikot aset perusahaan dan 
merusak beberapa unit kendaraan operasional. 
Pasca pendudukan itu, Polda Malut mengerahkan 
100 personil Korps Brigade Mobil (Brimob) ke lokasi 
konflik untuk menahan 14 demonstran.65

63. Data Walhi Maluku Utara. Data saat ini ada 12 IUP yang mendapatkan izin dari Bupati Halmahera Tengah untuk menambang di Pulau Gebe.
64. Wawancara H Idris, mantan kepala Desa Umera, Oktober 2018. Ia juga sebagai sosok tokoh masyarakat, sekaligus pembawa investor tambang masuk di 

Pulau Gebe.
65. Redaksi, “Lagi Mahasiswa Tuntut Bebaskan 14 Warga Pulau Gebe“, Gamalamanews, 15 Desember 2016 diakses dari http://gamalamanews.com/2016/12/15/

lagi-mahasiswa-tuntut-bebaskan-14-warga-pulau-gebe/ diakses pada 2 November 2018, pukul 13.00 WIB.
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Gambar 9. Peta dalam AMDAL PT Bahtra Putra Utama yang akan melakukan penambangan



Ketika buruh tambang di Gebe melakukan aksi 
mogok hingga penangkapan pada 2016, yang 
dikarenakan oleh permasalahan akomodasi 
konsumsi hingga pembayaran upah yang 
ditangguhkan. Konflik juga terjadi karena 
perusahaan tambang banyak merekrut pekerja 
dari Tiongkok dibandingkan tenaga lokal. Menurut 
data dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan 
Transmigrasi Halmahera Tengah 2016 menyatakan 
bahwa dari 261 tenaga kerja asing (TKA) sebanyak 
229 orang mengajukan perpanjangan kontrak. 
Fakta ini berbanding terbalik dengan pekerja lokal 
ketika mengajukan perpanjangan kontrak kerja. 
Dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 
Biaya (RKAB) mineral logam bijih nikel yang dibuat 
FBLN tahun 2011 sebagai syarat pengajuan IPPKH, 
kegiatan tambang membutuhkan sebanyak 180 
pekerja lokal dan 80 non lokal. Ditambah TKA asal 
Tiongkok sebanyak 261 buruh. 

Pada tahun selanjutnya, yaitu 2017, FBLN 
melakukan perekrutan pekerja baru dengan cara 
membuat sayembara. Para pekerja diminta datang 

ke basecamp dan antre di depan portal. Kemudian, 
ada seorang petugas yang memegang daftar nama 
dan mengabsennya; siapa saja yang namanya 
tidak disebut berarti dia telah dipecat. 

Berdasarkan keterangan Aksan, seorang pekerja 
tambang,66 bekerja di perusahaan subkontrak FBLN 
maupun di FBLN, gaji pokok bulanannya hanya 
Rp 3.000.000, dengan tambahan uang lembur 
Rp 17.000/jam. Perusahaan tidak menanggung 
asuransi, tidak ada dana asuransi asuransi Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan 
dan ketenagakerjaan. Upah besar hanya bagi 
pekerja tambang di bidang geologi atau teknik. 
Selain itu, dia menambahkan bahwa tidak ada 
bantuan berupa beras dan rumah dinas; yang ada 
hanya mobil truk untuk antar jemput para pekerja 
tambang. Perusahaan menerapkan aktivitas 
pertambangan selama 24 jam non-stop. Sistem 
jam kerja pagi hingga sore, dilanjutkan dengan jam 
kerja sore hingga malam, lalu malam hingga pagi. 
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66. Wawancara Aksan, pekerja PT. Sinar Karya Mandiri di Pulau Gebe, Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Gambar 10. Aktivitas Pertambangan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN)



Daya Rusak Pertambangan di Pulau Gebe 

Kondisi aktivitas ekonomi berkembang di Pulau 
Gebe hanya ketika tambang beroperasi, tapi 
kolaps pada 2004, kala PT Antam menghentikan 
aktivitas pertambangannya di Gebe. Berakhirnya 
kegiatan PT Antam disertai eksodus warga keluar 
Pulau Gebe secara besar-besaran, terutama para 
pekerja tambang yang berakibat pada jatuhnya 
ekonomi masyarakat.67 Menurut H. Husein, produk 
pertanian, perikanan, dan industri rumah tangga 
tidak lagi mampu terserap oleh pasar, sehingga 
seluruh kegiatan ekonomi masyarakat mengalami 
kemunduran. Sementara harga kebutuhan sembilan 
bahan pokok dan produk lainnya tetap tinggi dan 
tidak bisa dikendalikan karena mahalnya biaya 
transportasi. 

Terbitnya izin-izin pertambangan baru di Pulau Gebe 
semakin memperparah kerusakan lingkungan, dan 
mengancam kehidupan ekosistem dan warga. Selain 
itu, dampak terhadap menurunnya kualitas udaya 
bersih, sumber air bersih, kesehatan masyarakat, 
rusaknya pesisir dan mangrove, hilangnya budaya 
dan adat warga Gebe, berkurangnya lahan 
pertanian dan perkebunan, serta memperluas dan 
memperbesar ruang konflik di kalangan warga 
Gebe. 

Krisis dan Kapitalisasi Air

Hadirnya pertambangan berdampak pada 
hilangnya sumber air permukaan bagi warga, 
khususnya mata air dari daerah perbukitan di Pulau 
Gebe. Terbukanya kawasan hutan berganti dengan 
pertambangan menyebabkan krisis air bersih terjadi 
di Pulau Gebe. Krisis air bersih ini begitu kentara 
bahkan hingga saat ini sejak pasca operasi PT 
Antam. Sumber mata air di Pulau Gebe dikapitalisasi, 
menjadi terbatas dan sulit diakses oleh warga di 
Desa Kapaleo. Jual beli air di Kapaleo dilakukan 
sejak warga mulai mengeluhkan pasokan air. Krisis 

air ini dikarenakan Desa Kapaleo adalah desa 
yang paling dekat dengan aktivitas pertambangan 
PT FBLN. Kendaraan truk akan mengangkut air 
bersih pakai profil tank dan menyuplai air di salah 
satu rumah tangga yang memesan. Warga harus 
membayar Rp 100.000 untuk 1 profil tank penuh, 
dengan rata-rata konsumsi air untuk keperluan 
rumah tangga maksimal 2 profil tank untuk bertahan 
selama 2 minggu.

Bahkan untuk air bersih PDAM di Pulau Gebe 
masuk sejak pasca tambang PT Antam, setiap 
pasokan air dikenakan biaya sejumlah antara Rp 
30.000 hingga Rp 100.000.68 kondisi tata air bersih 
di Pulau Gebe termasuk kategori rendah, karena 
Pulau Gebe merupakan pulau kecil yang banyak 
didominasi batu-batu karang. Tidak terdapat sungai 
besar, gunung tinggi, air untuk kebutuhan warga 
diperoleh dari sumur, sumber mata air hutan dan di 
Telaga Niwisyo.

31

Gambar 11. Warga sedang menimba air dari sumur milik 
sendiri di Desa Kacepi, Pulau Gebe

67. Wawancara H. Husein, Kepala Desa Kacepi.
68. Wawancara Aksan, pekerja tambang di Desa Elfanun, Pulau Gebe. 



Penelitian Ahmad Wahab Hasyim untuk tesis di IPB 
mendapatkan hasil pengamatan dan pengukuran, 
luas genangan air telaga sekitar 13 hektar, pada 
saat musim kemarau ketinggian air rata-rata bisa 
mencapai kurang dari 2 meter, sedangkan saat 
musim hujan bisa mencapai lebih dari 2,4 meter. 
Pengambilan sampel air dilakukan di enam lokasi, 
mempertimbangkan lokasi yang diduga mendapat 
pengaruh kegiatan penambangan dan lokasi yang 
tidak mendapat pengaruh kegiatan penambangan. 
Observasi awal yang dilakukan di sekitar lokasi 
penambangan nikel Pulau Gebe tidak terdapat 
sungai dalam pengertian seperti yang dikemukakan 
Koesoebiono (1979) yaitu habitat perairan mengalir 
atau habitat lotik. Lokasi yang mendapat pengaruh 
penambangan yakni dam pengendali yang 
berfungsi sebagai wadah penampung sedimen 
yang terbawa air, gorong-gorong atau saluran yang 
menyalurkan air agar tidak tergenang di areal-areal 
tertentu di lokasi tambang. Turap pantai yaitu satu 
wadah untuk meminimalkan pengaruh bawaan 

aliran air dari lokasi tambang yang masuk ke laut 
dan pesisir pantai, dan dermaga. Untuk lokasi yang 
tidak mendapat pengaruh tambang adalah Telaga 
“Niwisyo” yang jaraknya ± 4 km dari Desa Mamin, 
dan Bendungan air yang dibangun untuk memenuhi 
kebutuhan karyawan.

Generasi Petani Kopra Terakhir

Indonesia bagian Timur selalu dikenal wilayah kaya 
akan sumber daya alam, pangan lokal dan sumber 
daya laut yang melimpah. Di Gebe, sebelum hadirnya 
pertambangan di tahun 1979, mayoritas masyarakat 
bertani dan melaut mencari ikan untuk keperluan 
makan sehari-hari. Di pertanian, mereka menanam 
Sagu, Pala, Cengkeh, dan Kelapa.69 Berdasarkan 
penelitian Ahmad Wahab Hasyim, perkebunan 
dan pertanian di Pulau Gebe, pengembangannya 
menyatu dengan pemukiman penduduk, sehingga 
dapat dilakukan usaha partisipasi dari swadaya 
atau spontanitas petani.
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Gambar 12. Hasil panen buah pala di Desa Sanaf Kacepi, Pulau Gebe

69. Wawancara Mail Malforo, merupakan tokoh Pemuda Desa Kacepi, saat ini berada di Ternate, Maluku Utara, menyelesaikan studi perguruan tinggi



Kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi 
masyarakat di Pulau Gebe menempati urutan 
ketiga setelah tambang dan perikanan. Hasil 
pertanian tanaman pangan dan perkebunan 
selama lebih dua puluh tahun karena tersedianya 
pasar lokal dan pasar antarpulau yang cukup tinggi 
akibat kegiatan penambangan nikel namun hanya 
selama penambangan beroperasi. Pada 2002 
dan 2003, produksi mulai menurun seiring dengan 
berkurangnya penduduk Pulau Gebe. 

Data Ahmad Wahab Hasyim menyebutkan bahwa 
produksi kelapa pada 2000 menurun sebesar 6% 
dibanding 1999; sedangkan produksi pada 2001 
naik sebesar 2%, serta 2002 dan 2003 produksi 
relatif konstan dibanding 2001. Umumnya, daging 
buah kelapa diolah menjadi kopra dan minyak 
kelapa. Produksi komoditi pala tahun 2000 turun 
sebesar 14% dibanding 1999, selanjutnya pada 
2001 naik sebesar 8 %, 2002 naik sebesar 0,4%, 
dan 2003 naik sebesar 0,8 %. Sedangkan produksi 
cengkih tahun 2000 turun sebesar 31% dibanding 
produksi tahun 1999, tahun 2001 naik sebesar 
0,1%, tahun 2002 naik sebesar 19% dan tahun 
2003 naik sebesar 2%. Produksi cengkih tahun 
2000 menurun sebesar 47%, sedangkan kenaikan 
produksi yang cukup besar terjadi pada tahun 2002 
yaitu 13%. Secara keseluruhan, pada 1999 hingga 
2000 produksi sektor perkebunan tidak berkembang 
pesat, karena terjadi konflik komunal di wilayah 
ini. 2001 hingga 2003 produksi mulai naik seiring 
dengan mulai kondusifnya keamanan wilayah. 

Data menurunnya produksi pertanian tersebut 
saling berkaitan dengan dampak pertambangan 
yang membuat para anak muda berlomba bekerja 
di sektor pertambangan, dibandingkan melanjutkan 
regenerasi bertani. Saat ini, di Pulau Gebe, 
pengembangan perkebunan rakyat diarahkan ke 
wilayah perkebunan yang telah ada, yaitu melalui 
rehabilitasi, peremajaan, dan perluasan areal 
disekitar perkebunan yang telah ada.

Dilihat dari aspek ekonomi, komoditi tanaman 
perkebunan (kelapa, cengkih, pala dan kakao) 
dan tanaman pertanian (padi gogo, jagung, ubi 

kayu, ubi jalar, pisang, kacang tanah, dan kacang 
hijau) bagi warga Pulau Gebe sudah merupakan 
tanaman tradisional dan secara turun temurun telah 
menjadi tanaman familiar bagi petani setempat 
untuk mengisi kebutuhan hidup. Namun, usaha-
usaha yang dilakukan warga Pulau Gebe terhadap 
pemanfaatan komoditi tersebut berskala kecil. 
Kondisi ini, selain karena usaha perkebunan dan 
pertanian bersifat subsisten, juga karena luas 
lahan yang dimiliki petani sangat terbatas yakni 
rata-rata 1 hektar sampai 1,5 hektar per kepala 
keluarga, sehingga usaha dalam skala besar yang 
membutuhkan lahan dengan luasan besar tidak 
terpenuhi, serta tidak adanya diversifikasi kegiatan 
perkebunan dan pertanian yang mampu dilakukan 
oleh petani. 

Hadirnya tambang, usaha tani perkebunan yang 
sebelumnya mulai berkembang, terhenti karena 
lahan pertanian yang sudah digarap dikonversi 
menjadi lahan pertambangan. Sementara lahan 
yang belum digarap sudah diplot sebagai lahan 
pertambangan.70 Lahan warga yang masih tersisa 
sudah enggan dikembangkan menjadi lahan 
pertanian karena khawatir akan menjadi areal 
pertambangan baru.

Menyusuri Pulau Gebe dari ujung Utara ke Selatan 
akan ditemui banyaknya pepohonan kelapa, dan 
sebagian pohon sagu. Akan tetapi, khusus untuk 
tanaman sagu, yang masih bertahan hanya ada 
di Desa Sanaf Kacepo dan Umera. Sagu di lokasi 
ring I pertambangan nikel, tidak ada lagi. Hanya 
pepohonan kelapa dan beberapa tanaman pala. 
Di Desa Sanaf Kacepo, pertanian dan sumber air 
mereka terancam karena eksploitasi Tambang PT 
Anugrah dan Desa Umera sebagai desa terakhir 
dari 8 desa yang memiliki tanaman sagu terancam 
terkepung tambang PT BPU, yang sudah memulai 
ekplorasi. Menurut penuturan mantan Kepala 
Desa Umera, H. Idris, mengatakan bahwa PT 
BPU akan melakukan penambangan di wilayah 
produktif tanaman sagu milik warga. Perusahaan 
sudah melakukan sosialisasi Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan (Amdal), dan dalam proses 
mendapatkan IPPKH.
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70. Ibid, Mail Malforo



Hadirnya pertambangan di Pulau Gebe membuat 
mayoritas warga, khususnya yang bekerja di 
tambang, menggantungkan pendapatan ekonomi 
dari industri ekstraktif tersebut. Hanya sebagian 
masyarakat lokal bekerja di sektor pertanian. 
Mereka membuat kopra, bertani pala, mengolah 
sagu dan mencari ikan. Dari sebelum adanya 
pertambangan, kekayaan rempah dan hasil 
pertanian di Pulau Gebe, mengalami kesulitan pada 
sektor pasar atau penjualan. Kala itu, transportasi 
yang minim dan hanya menggunakan perahu kecil 
dengan mendayung, hasil tani dibawa ke Papua, 
atau ke Patani dan Kepulauan Tidore. 

Hadirnya pertambangan dan adanya dermaga 
kapal, diharapkan mampu meningkatkan hasil 
pertanian warga di Gebe, namun faktanya, mereka 
masih kesulitan mendapatkan harga rempah dan 
kopra yang lebih baik, bahkan terkadang sangat 
murah. Di Gebe, satu kilogram kopra hanya sekitar 
Rp.3000 rupiah, terkadang bisa mencapat Rp. 
1.000,-. Artinya selama perusahaan tambang hadir, 
manfaat peningkatan ekonomi masyarakat tidak 
terbangun. Harga pala kering perkilo sekitar Rp. 
50.000,-, namun bisa turun lebih dari setengah 
harga biasanya. Begitu pula harga sagu, sagu 
gepeng kering 10 lempeng, sekitar Rp. 10.000,-.

Hal lain yang akan menjadi persoalan di sektor 
pertanian yakni generasi petani di Pulau Gebe. 
Hampir semua anak muda merantau, atau bekerja 
sebagai buruh di perusahaan tambang. Mayoritas 
petani berumur di atas 40 tahun, mereka harus 
membayar anak muda untuk memanjat kepala, 
sedangkan generasi tua hanya membuka kelapa 
dan membakar untuk menjadi kopra. 

Haji Husein kepala Desa Kacepi, memprediksi tak 
lebih dari 20 tahun lagi, diprediksi regenerasi tani 
akan habis di Gebe, bahkan lebih cepat. Artinya, 
jika melihat izin pertambangan sampai dengan 
2025 untuk perusahaan IUP, maka ketika tambang 
sudah berhenti dan habis mengeruk Pulau Gebe, 
maka tak akan ada lagi generasi muda melanjutkan 
bertani.

Bangkrut Hingga ke Laut

Potensi ikan di wilayah perairan Pulau Gebe sebesar 
126.923 ton yang dapat dimanfaatkan, rata-rata 
jumlah ikan yang dapat diusahakan nelayan Pulau 
Gebe adalah sebesar 8.264 ton per tahun atau 
7% dari potensi yang dapat dimanfaatkan, dengan 
demikian masih ada 93% potensi sumberdaya ikan 
di perairan pulau Gebe yang belum dimanfaatkan.71 
Walaupun berada di pulau kecil dan daerah kaya 
akan hasil laut, namun tidak lebih dari 10% warga 
di Pulau Gebe bermata pencaharian sebagai 
nelayan.72 Mayoritas dari mereka bekerja sebagai 
buruh di perusahaan tambang. Bahkan sarana 
melaut berupa perahu atau bodi (sebutan perahu 
warga Gebe) hanya belasan yang terparkir di 
pesisir pulau itu. Perahu kecil bermesin 5 PK hanya 
digunakan untuk sekedar memancing. Ukuran 
mesin 10 PK ke atas digunakan alat transportasi 
dari Pulau Gebe ke Pulau Yoi, atau Desa Umiyal.

Nelayan di Pulau Gebe didominasi warga pendatang 
dari Buton, Sulawesi Tenggara. Mereka berdagang 
hasil tangkapan di Pasar Ikan Kapaleo. Untuk 
satu ekor ikan tuna ukuran 1 kilogram mencapai 
Rp. 70.000,- atau ikan kakap merah Rp. 50.000,-, 
belum lagi ikan-ikan jenis lainnya. Ikan dijual lebih 
murah ketika petang hari, jika tak laku dibeli oleh 
para pekerja tambang.73

Akibat aktivitas pertambangan di Gebe, pesisir 
laut menjadi rusak. Temuan di lapangan, air laut 
yang mayoritas berwarna biru dan hijau di pesisir 
Gebe, namun di semenanjung dekat jetty tambang 
berwarna kuning. Sedimentasi dan pembuangan 
limbah diduga kuat dibuang langsung ke laut, tanpa 
ada proses instalasi pengolahan air limbah. Hal ini 
juga diperparah dengan aktivitas perusahaan yang 
menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara, 
tanpa ada kejelasan lokasi penempatan limbah B3 
fly ash dan bottom ash yang diindikasikan meresap 
ke dalam pembukaan air tanah dan ikut terbuang 
ke laut. Hal tersebut akan sangat membahayakan 
biota laut. Warga Gebe harus berhati-hati memakan 
ikan tersebut, karena belum diketahui transparansi 
perusahaan dalam pengelolaan limbah beracun 
mereka selama ini.
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71. Data penelitian Ahmad Wahab Hasyim, pada Thesis Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, tahun 2007.
72. Keterangan H Husein, kepala Desa Kacepi.
73. Wawancara Ani Sumpiyat, warga sekaligus guru Sekolah Menengah Kejuruan di Pulau Gebe, Halmahera Tengah, Maluku Utara.



Kekhawatiran tambang tidak memberikan dampak 
ekonomi berkelanjutan dijawab oleh Kepala Desa 
Kacepi bersama perangkat desa, serta kelompok 
pemuda untuk membentuk ekonomi tanding di Pulau 
Gebe, yakni menjadikan pesisir Pulau Gebe untuk 
menarik wisatawan, hal tersebut juga berdampak 
pada terjaganya keseimbangan lingkungan, serta 
meningkatkan pendapatan secara lebih luas bagi 
masyarakat. Setiap bulan, wisatawan yang datang 
ke hutan mangrove memberikan pendapatan 
mencapai Rp. 5.000.000,-. Pembangunan 
wisata mangrove tersebut, atas kesadaran dan 
pengetahuan warga untuk memitigasi bencana, 
yakni penghalang angin laut ke darat dan pemecah 
tsunami.74

Hal lainnya, aktivitas alat berat pengangkut ore dari 
tongkang ke kapal juga menyebabkan sebagian 

material terlihat berguguran ke laut. Dampak 
penambangan menyebabkan terumbu karang 
rusak di beberapa kawasan perairan. Studi yang 
dilakukan Ahmad Wahab Hasyim menjelaskan, 
terumbu karang salah satu media bagi biota laut. 
Masyarakat Gebe, adalah warga pesisir yang hidup 
di Pulau kecil, sangat bergantung pada ikan-ikan 
karang di gugusan pulau-pulau kecil Gebe.

Hasil pengamatan lima lokasi terumbu karang di 
Pulau Gebe, antara lain, Desa Kapaleo, Kacepi, dan 
Mamin serta penuturan warga, mengatakan, kondisi 
terumbu karang sangat jauh berbeda dibanding 
1980-an. Informasi warga, sebelum 1980-an di 
pesisir desa-desa itu, warga mudah mencari ikan 
karang, kerang-kerang hiasan di terumbu karang. 
Sekarang, katanya, tak ada lagi ikan dan kerang 
bisa diperoleh warga di lokasi- lokasi itu.

Foto 6:  Gambaran aktivitas penggalian batu bara oleh perusahaan KPUC yang kemudian diangkut melewati jalan   
 hauling dan  di sebelah kanan terdapat ladang warga setempat yang ditumbuhi padi
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74. Wawancara H Husein, kepada Desa Kacepi, Kecamatan Pulau Gebe, Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Gambar 13. Daya Rusak Akibat Aktivitas Pertambangan PT FBLN, Desa Elfanun, Pesisir Barat Pulau Gebe



Hasil pengamatan di lapangan memperlihatkan, 
terumbu karang di bagian selatan berdekatan 
dengan penambangan tertutup sedimen lumpur 
karena terbawa erosi dari areal penambangan. 
Selain itu, kerusakan terumbu karang juga di bagian 
utara Pulau Gebe, di Desa Kapaleo, Kacepi dan 
Desa Mamin. Kerusakan terumbu karena karena 
pengambilan karang oleh penduduk untuk bahan 
bangunan, dan pengeboman ikan. Kondisi hutan 
mangrove juga mengkhawatirkan. Awalnya, hutan 
mangrove di Pulau Gebe, tersebar mulai sepanjang 
pantai bagian selatan ke arah barat dan utara 
Pulau Gebe, bahkan beberapa pulau kecil dalam 
kecamatan ini banyak ditumbuhi mangrove.

Sesuai hasil pengamatan di lokasi menemukan, 
mangrove yang banyak di daerah ini jenis Rhizopora 
apiculata, Rhizopora stylosa, dan Bruguera Sp. 
Saat ini mangrove di Tanjung Oeboelie, tak lagi 
tumbuh subur karena tertimbun sedimen lumpur 
yang terbawa erosi dari penambangan dan lokasi 
penimbunan bahan galian nikel. Di desa Kacepi, 
Mamin, dan Yam, hutan mangrove musnah karena 

masyarakat mengambil kayu sebagai bahan bakar 
dan bahan bangunan.

Menurut penuturan penduduk, salah satunya 
H. Husein, Kepala Desa Kacepi dan pencetus 
ide wisata mangrove, ketika PT Antam belum 
mengeksploitasi nikel di Pulau Gebe, hampir 
seluruh pantai pulau ini tumbuh mangrove. Hanya 
bagian-bagian tertentu dipakai sebagai tempat 
berlabuh perahu. Penduduk dapat menangkap 
udang dan kepiting di hutan mangrove dalam jumlah 
banyak. Kondisi terkini, di lapangan masih sama. 
PT FBLN yang mengeksploitasi bekas wilayah 
Antam juga muncul kan beragam persoalan. Sebut 
saja, tepi Tanjung Oeboilie terlihat keruh. Apalagi 
penambangan berada sangat dekat dengan 
pantai. Dengan kemiringan Perbukitan Oeboilie, 
rawan aliran permukaan jika hujan. Material tanah 
terbawa ke laut. Air laut keruh di sekitar pantai. 
Warga yang melewati Tanjung Oeboelie, dengan 
kapal penumpang kalau agak mendekat ke wilayah 
penambangan akan melihat jelas bahwa laut begitu 
keruh.
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Gambar 14. Aktivitas Pertambangan PT Anugrah Sukses Mining di Desa Sanaf Kacepo
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75. Wawancara Ani Sumpiyat, guru Sekolah Menengah Kejuruan Pulau Gebe, Halmahera Tengah, Maluku Utara.
76. Wawancara H Husein, Kepala Desa Kacepi, Kecamatan Pulau Gebe, Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Habis Sagu Terbitlah Tambang

Jika bertanya ke anak muda atau warga pekerja 
tambang di Gebe tidak akan pernah tahu dan tidak 
akan bisa berbicara dalam bahasa Gebe. Mereka 
hanya bisa berbicara Indonesia atau bahasa Patani, 
atau Maluku Utara lainnya.75 Tari-tarian adat yang 
selalu dilakukan setiap acara pernikahan sudah 
bergeser ke pertunjukkan tari modern. Lagu-lagu 
adat Gebe juga mulai hilang, berganti lagu-lagu 
melankolis atau lagu disko. 

Namun, adat istiadat Gebe masih berlangsung 
di Desa Sanaf Kacepi, Desa Umial dan Desa 
Umera. Di Gebe, ritual yang dilakukan jika ada 
musibah datang adalah “Sopmon”, dimana ibu-ibu 
(perempuan) akan mengunjungi tempat keramat 
seperti di atas gunung. Para perempuan akan 
memakai selendang, kemenyan, sirih dan pinang; 
ada pula jahe, telur dan nasi kuning. Namun ritual 
tersebut bergeser demi keperluan mendorong 
kapal perusahaan tambang yang tiba-tiba mati di 
pesisir. Berdasarkan cerita warga, ketika ada orang 
pintar di Gebe diminta perusahaan melakukan 
ritual tersebut, kapal besar yang mati kembali hidup 
mesinnya. 

Pertambangan sudah merusak bentang alam 
di Pulau Gebe. Tak hanya itu, dari 80% warga di 
Pulau Gebe, hampir setiap rumah tangga, bekerja 
sebagai buruh kasar di perusahaan tambang.76 
Aktivitas pertambangan di Pulau Gebe sudah 
mengepung hampir 80 % pulau tersebut. Saat 
ini operasi pertambangan terbesar berada dan 
terkait aktivitas perusahaan PT FBLN di Kacepi. 
Sementara itu, operasi pertambangan di bagian 
selatan pulau tersebut sudah mulai merusak di Teluk 
Semingit. Hilir mudik aktivitas tongkang dan kapal 
besar pengangkut ore mondar mandir mengangkut 
kekayaan sumber daya alam di pulau itu.

Mail Malforo, tokoh pemuda Desa Kacepi 
menjelaskan, di Pasar Kapaleo sebagai Ibukota 
Kecamatan Pulau Gebe, debu-debu bertebaran 
begitu pekat. Bahkan semua penjual makanan 
seperti sate, ikan penyet, nasi kuning dan lainnya 
harus menutup makanan mereka dengan plastik 
agar tidak tercemar debu. debu-debu ini muncul 
tiap hari karena lalu lalang aktivitas truk angkutan 
pekerja tambang. Debu-debu berterbangan bahkan 
terkadang mengotori jemuran warga.

Gambar 15. Pemukiman di Desa Kacepi, Pulau Gebe
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Pengembangan kemandirian pangan pada pulau-
pulau kecil bukanlah sesuatu yang mustahil. 
Potensi produksi pangan di wilayah pulau-pulau 
kecil sebenarnya cukup besar dan memiliki prospek 
untuk dikembangkan. Namun jenis komoditas 
yang beragam, potensi pengembangan berbasis 
sumber daya untuk suatu komoditas relatif 
terbatas menjadikan masalah tersendiri dalam 
pengembangan komoditas pangan di pulau-pulau 
kecil.

Sementara itu, Pulau Gebe, sebelum hadirnya 
pertambangan nikel di Pulau Gebe, warga tak 
mengenal gula pasir atau bahkan beras, makanan 
ini masuk beriringan dengan ketika tambang masuk 
dan beroperasi.77  Masuknya makanan impor dari 
luar pulau beriringan dengan kehadiran tambang, 
sehingga sektor perdagangan dan sektor pertanian 
yang berkembang dikuasai para pendatang dari luar 
Pulau Gebe. Sebelum ada tambang, warga Pulau 
Gebe hanya makan sagu, kelapa, dan rempah 
seperti pala.

Salah satu makanan khas di Gebe dan beberapa 
wilayah lain di Maluku Utara yakni senyole. Makanan 
olahan dari sagu, dimasak kering dan dicampur 
parutan kelapa. Makanan ini jadi makanan pokok. 
Namun hadirnya pertambangan membuat makanan 
pokok ini mulai ditinggalkan dan berganti makanan 
impor dari Pulau Jawa seperti beras, gula pasir, dan 
makanan lainnya.

Sagu yang menjadi makanan khas dari leluhur 
mereka hanya disajikan ketika acara perkawinan, 
khitanan atau acara adat lainnya. Ketika 
pertambangan masuk, beras dianggap jenis 
makanan hanya bagi orang kaya. Status sosial 
masyarakat diukur dari jenis makanannya semisal 
sagu atau beras. Keterangan Kepala Desa Kacepi, 
makanan lokal yang sudah mulai hilang dalam 
tradisi adat Gebe yakni kabatim atau nama lainnya 
patani kokani, makanan dari sagu yang dibungkus 
daun sagu. Makanan tradisional lain dari sagu yang 
masih sering disajikan adalah papeda. 

77. Laporan penelitian Helmi Jabir, Dimensi Sosial Masyarakat Gebe. Helmi selaku pengajar dan sosilog di Maluku Utara.

Gambar 16. Pasar Tradisional yang menjual produk alam (sagu) yang hanya dihasilkan oleh Desa Umera



Sejak hadirnya porno (alat cetak atau membuat 
sagu lempeng), di tahun 1970-an dari masyarakat 
Mare di Tidore, sagu disajikan dengan berbagai 
bentuk. Namun hingga saat ini hasil tani yang masih 
disajikan di kala acara adat berupa pisang, keladi, 
ubi jalar (batatas) dan kasbi (ubi kayu). Kebiasaan 
orang Gebe, ada tradisi “Ngase”, yakni memberikan 
ganti ala kadarnya kepada pemilik tanaman. 
Contohnya, jika ada seorang pemilik tanaman 
sagu, lalu diminta orang lain untuk ditebang, maka 
orang yang menebang harus memberikan sedikit 
dari hasil tebangan atau dalam bentuk sagu kepada 
pemiliknya. Namun berbeda ketika tradisi “Ngase” 
untuk tanaman Kopra, pembagiannya dibagi sama 
rata. 

Di Pulau Gebe, rumah-rumah warga sebelum 
mengenal genting, hanya menggunakan daun 
sagu sebagai atap. Pelepahnya dijadikan kalasan 
atau sanat, dapat juga dijadikan plafon. Batangnya 
dijadikan dinding rumah. Manfaat yang begitu 
besar dari tanaman sagu bagi penduduk asli di 
Pulau Gebe, dirusak kehadiran tambang yang 
mempersempit ruang pertanian sagu.

Siapa Untung Di balik Tambang Pulau Gebe

Pertambangan di Pulau Gebe memiliki daya rusak 
tinggi, manfaat dari keuntungannya hanya dinikmati 
hanya beberapa kalangan. Para penerima manfaat 
tersebut berkaitan dengan elite penguasa daerah, 
pemodal asing, legislatif lokal dan nasional, 
kalangan elite partai, juga menggandeng para 
pensiunan jenderal tentara yang duduk di kursi 
direksi untuk memberikan perlindungan keamanan 
investasi bagi perusahaan-perusahaan pengeruk 
ini. JATAM mengakses seluruh data perusahaan 
tambang yang beroperasi di Pulau Gebe untuk 
membongkar penerima manfaat sesungguhnya 
(beneficial ownership) dari bisnis pertambangan ini.

Pada perusahaan PT FBLN,78 misalnya merupakan 
perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). 
Pemilik saham perusahaan ini dimiliki oleh PT 
Zhenshi Holding Group Company Limited sebagai 
pemilik mayoritas dan PT Gebe Industry Nikel 
sebagai pemilik saham minoritas. Komisaris utama 
dan direktur utama dijabat oleh pasangan suami 
istri Maria Chandra Pical dan Dr. Agung Dewa 

Chandra, serta anak kandung mereka sebagai 
komisaris. Mantan Panglima Komando Daerah 
Militer Pattimura, Max Marcus Tamalea mengisi 
jabatan sebagai direktur perusahaan ini. Sementara 
Wang Yuan, asal China menjabat selaku direktur.79

Perusahaan lain, yang saat ini mendapatkan izin 
dari Bupati Halmahera yakni PT. Bartra Putra Mulia 
sedang melakukan eksplorasi di Gebe. Lokasinya 
berada di Desa Umera sebagai desa yang masih 
memiliki tutupan hutan dan sumber air bersih 
serta sagu, pala dan cengkih yang melimpah 
akan tergusur akibat tambang tersebut. Penerima 
manfaat dari perusahaan ini berkelindan dan 
bertautan dengan Partai Golkar, Andi Arnaldi Ezra 
Baramuli masih kerabat Arnold Achmad Baramuli 
(alm) ia adalah mantan ketua Dewan Pertimbangan 
Agung Partai Golongan Karya.80

Selain itu, di perusahaan tersebut ada nama Saleh 
Arifin Rais, ia menjabat di perusahaan ini dan juga 
di PT Celebes Mineral, sebagai pemilik saham 
perusahaan tersebut. Nama Ernawati Tahang 
menjabat Ketua Bidang Kebudayaan Daerah DPP 
Golkar.81 Kepemilikan saham PT Yubar Putra 
Hasanah dan PT Garuda Nusantara Resources 
juga tercantum nama anak AA Baramuli yaitu Emir 
Baramuli, M.B.A. yang saat ini menjabat wakil 
skertaris jendral koordinator bidang (sekjen korbid) 
ekonomi DPP Partai Golkar.82

PT Gebe Sentra Nikel83 yang juga memiliki izin 
usaha pertambangan dari pemerintah kabupaten 
(Pemkab) Halmahera Tengah, dari daftar direksi, 
komisaris dan pemilik saham ternyata sama 
dengan PT FBLN, yakni Dokter Caroline Chandra, 
Louis Philip, Max Markus Tamaela, Maria Chandra 
Pical, Dokter Agung Dewa Chandra, pemilik saham 
yakni PT. Zhenshi Holding Group Company Limited 
dan Wang Yuan dari Cina. Begitu pula PT Gebe dan 
juga PT Gebe Industri Nikel yang menjadi pemilik 
saham minoritas PT FBLN dimiliki oleh keluarga Dr. 
A.D Chandara.

Perusahaan berikutnya adalah PT Mineral 
Trobos,84 dalam catatan direktori putusan 
Mahkamah Agung, perusahaan ini berkonflik 
dengan PT FBLN karena izin mereka tumpang 
tindih. Gugatan di pengadilan dimenangkan oleh
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78. Data Profil Perusahaan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara di Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
79. Berdasarkan data resmi Dirjen Administrasi Umum yang didapat melalui mekanisme resmi, Pendapatan Negara Bukan Pajak.
80. Ruslan Burhani, “Jenazah AA Baramuli Dimakamkan di TMP Kalibata”, Antaranews, 11 Oktober 2006, diakses dari https://www.antaranews.com/berita/44251/

jenazah-aa-baramuli-akan-dimakamkan-di-tmp-kalibata diakses pada 27 Desember 2018, pukul 14.00 WIB.
81. Abdul Azis, “Cara Ernawati Tahang Suarakan Hak Perempuan di Pemilu 2019”, Tribun Timur, 26 Desember 2018, diakses dari http://makassar.tribunnews.

com/2018/12/26/cara-ernawati-tahang-suarakan-hak-perempuan-di-pemilu-2019 diakses pada 29 Desember 2018, pukul 12.00 WIB
82. Kabar Wirabhuana, “Apa Saja Tri Program Rakyat Ketum Golkar Airlangga? Ini Penjelasan Emir Baramuli, Kumparan, 10 Januari 2018 diakses dari https://kumparan.

com/golkar-celebes/apa-saja-tri-program-rakyat-ketum-golkar-airlangga-ini-penjelasan-emir-baramuli diakses pada 27 Desember 2018, pukul 13.00 WIB.
83. Data Profil Perusahaan PT. Gebe Sentra Nikel, PT. Gebe dan PT. Gebe Industri Nikel di Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
84. Data Profil Perusahaan PT. Mineral Trobos di Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



PT Mineral Trobos, sehingga meminta Bupati 
Halmahera Tengah merubah luasan konsesi 
perusahaan PT FBLN. Penerima manfaat 
perusahaan tersebut adalah Ir. Zainuddin 
Umasangadji menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar 
DPRD Maluku Utara di tahun 2002, mantan 
anggota DPRD periode 1999 – 2004, dia juga 
menjabat sebagai komisaris PT. Bank Maluku. Saat 
ini dia sedang diperiksa sebagai pelaku korupsi 
pengelembungan pembelian tanah di Surabaya 
untuk Bank Maluku. 

Di Teluk Sumingit, Pulau Gebe, perusahaan PT 
Anugrah Sukses Mining sedang mengeksploitasi 
pulau tersebut. Kerusakan bentang alam dan pesisir 
terlihat jelas dari pantauan di lapangan. Penerima 
manfaat dari PT Anugrah Sukses Mining adalah 
Agus Pujianto, Erwin Rahardjo, Pandi Santoso dan 
Soter Sabar Gunawan Harefa menjabat komisaris 
dan direksi di perusahaan. Salah satu pemilik saham 
perusahaan tersebut, Harum Resources. Harum 
Resources juga “bermain” batu bara di Kalimantan 
Timur, lewat Tanito Coal dan Tanito Harum pemilik 
perusahaan ini adalah taipan Kiki Barki atau klan 
Barki.85

Para penerima manfaat tersebut meraup 
keuntungan dari pengerukan sumber daya alam di 
Pulau Gebe, di baliknya penderitaan para warga 
dan perusakan alam. Peraturan Presiden No. 13 
Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali 
Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan 
Terorisme ditandatangani oleh Presiden Joko 
Widodo pada 1 Maret 2018. Hingga kini, perpres 
tersebut tidak berjalan semestinya dan tidak 
berjalan efektif karena transparansi penerima 
manfaat belum ditindaklanjuti dengan pengusutan 
rekam perusahaan nakal dan hitam, terutama jejak 
kejahatan lingkungan hidupnya.

Keterbukaan penerima manfaat sebelumnya 
ditujukan  untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. 
Keberadaan aturan tersebut sudah memberikan 
banyak manfaat dari sisi perpajakan, tapi 
bagaimana caranya mendorong peraturan yang 
lebih maju dan bermanfaat bagi keselamatan rakyat 
dan alam terutama di pulau-pulau kecil yang punya 
ekosistem penting dan khas.
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85. Data Profil Perusahaan PT. Anugrah Sukses Mining di Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
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Belajar dari Perjuangan Warga Pulau Bangka:
Gugat dan Menang, Perjuangan Hukum Mengusir Tambang

Pulau Bangka, sebuah 
pulau kecil dengan luas 
hanya 4.800 ha yang terletak 
tepat di utara Kabupaten 
Minahasa Utara, Sulawesi 
Utara, yang dihuni oleh 
sekitar 3.000 jiwa. Meskipun 
kecil, pulau ini menyimpan 
kekayaan alam yang luar 
biasa. Mulai dari hasil 
kebunnya yang didominasi 
kelapa dan jambu mete, 
hasil tangkapan laut 
yang melimpah, hingga 
keindahan alam yang 
mengundang turis baik lokal 
maupun manca negara 
untuk menikmatinya. 
Kekayaan alam yang 
melimpah tersebut tentu 
tidak lepas dari kondisi 
alam, baik daratan, pesisir 

dan lautnya, yang masih dijaga secara turun temurun hingga saat ini.

Ketentraman dan kelestarian Pulau Bangka sempat terusik oleh hadirnya pertambangan bijih besi 
PT Mikgro Metal Perdana (MMP), sebuah perusahaan tambang di bawah Aempire Resources 
Group yang terdaftar di Hongkong milik Shenzen Energy di Guandong, Tiongkok. Pada 26 
September 2008 Bupati Minahasa Utara, Sompie Singal, menerbitkan Kuasa Pertambangan 
eksplorasi bijih besi bagi PT MMP seluas 1.300 ha melalui SK No. 171/2008, yang kemudian 
diperpanjang oleh Sompie Singal pada 2010 melalui penerbitan SK IUP No. 162/2010 dan 
dinaikan luasnya menjadi 2.000 ha serta ditingkatkan cakupan komoditasnya menjadi “bijih 
besi dan mineral lainnya”. Sejak awal, warga Pulau Bangka tidak mengetahui adanya rencana 
kegiatan pertambangan di pulaunya. Bahkan sosialisasi pun baru dilaksanakan pada September 
2011, jauh setelah IUP dikeluarkan oleh bupati.

Hingga akhirnya pada 18 Januari 2012, sepuluh perwakilan warga Pulau Bangka mengajukan 
gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado dengan tuntutan pencabutan SK 
IUP No. 162/2010. Gugatan tersebut didasarkan pada fakta bahwa Pulau Bangka, berdasarkan 
UU 27/2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil, termasuk kategori pulau kecil karena 
luasnya di bawah 200.000 Ha. Selain itu, penerbitan SK IUP No. 162/2010 juga cacat prosedural 
karena melanggar UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, terutama terkait 
dengan tata cara dan syarat penerbitan IUP, salah satunya adalah menerbitkan IUP tanpa 
adanya penetapan Wilayah Pertambangan oleh Menteri ESDM. Dalam prosesnya, para pegiat 
pariwisata di Pulau Bangka juga mengajukan diri sebagai Penggugat Intervensi dalam gugatan 
tersebut.

Gambar 17. Area gudang bahan peledak PT MMP yang terbengkalai. 
Kawasan ini dulunya perkebunan jambu mete dan kelapa milik warga



42

Pada 30 Agustus 2012 PTUN Manado melalui Putusan No. 04/G.TUN/2012/TUN.MDO 
memutuskan bahwa gugatan warga dan pegiat pariwisata di Pulau Bangka ditolak karena telah 
melewati tenggat waktu pengajuan gugatan. Warga pun melakukan Banding di Pengadilan Tinggi 
TUN Makasar dan dimenangkan pada 1 Maret 2013 melalui putusan No. 165/B.TUN/2012/
PT.TUN.Mks yang memutus bahwa SK IUP 162/2010 dicabut.

Namun Bupati Sompie Singal dan PT MMP melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung yang pada 
akhirnya malah menguatkan putusan pencabutan SK IUP 162/2010, sebagaimana tertuang 
dalam Putusan MA No. 291 K/TUN/2013 tertanggal 24 September 2013. Bahkan dalam 
Peninjauan Kembali yang diajukan bupati dan perusahaan, Mahkamah Agung melalui putusan 
No. 127/PK/TUN/2014 tertanggal 4 Maret 2014 kembali memenangkan warga Pulau Bangka 
dengan menguatkan Putusan Kasasi untuk mencabut SK IUP di Pulau Bangka.

Selama proses hukum gugatan IUP Eksplorasi ini berlangsung, Bupati Sompie Singal malah dua 
kali melakukan perpanjangan IUP Eksplorasi untuk PT MMP. Pertama, saat proses peradilan 
tingkat pertama, bupati menerbitkan SK No. 152/2012 tentang perpanjangan IUP Eksplorasi 
PT MMP, tertanggal 20 Juli 2012. Kedua, saat proses banding dengan menerbitkan SK 

Perpanjangan IUP Eksplorasi 
No. 183/2012 tertanggal 25 
September 2012.

Tidak hanya itu, saat dalam 
proses kasasi, Bupati Sompie 
Singal malah menerbitkan 
surat No. 123/BMU/VIII/2013 
tertanggal 1 Agustus 2013 
yang merekomendasikan 
Kementerian ESDM untuk 
meningkatkan status 
Eksplorasi PT MMP menjadi 
Operasi Produksi. Dengan 
melakukan perpanjangan SK 
IUP maupun menerbitkan 
rekomendasi peningkatan 
status untuk PT MMP, 
Bupati Sompie Singal telah 
melakukan tindakan yang 
tidak menghormati proses 
hukum yang sedang berjalan.

Seharusnya, dengan dibatalkannya SK IUP 162/2010 sesuai dengan Putusan MA No. 291 K/
TUN/2013, dua IUP perpanjangan untuk PT MMP tersebut di atas secara otomatis juga batal 
karena merupakan perpanjangan dari SK IUP yang tidak sah. Namun sayangnya, SK IUP 
No. 183/2012 dan surat rekomendasi No 123/BMU/VIII/2013 inilah yang dijadikan dasar oleh 
Kementerian ESDM untuk meningkatkan status IUP PT MMP dari Eksplorasi Menjadi IUP 
Operasi Produksi, yang tertuang dalam Kepmen ESDM No. 3109 K/30/MEM/2014 tertanggal 17 
Juli 2014 tentang IUP Operasi Produksi PT MMP.

Gambar 18. Kawasan pesisir Pulau Bangka di Desa Ehe yang 
dihancurkan dan dibangun fasilitas tambang PT MMP yang kini 

terbengkalai



Akhirnya pada 21 Oktober 2014, Sembilan orang perwakilan warga Pulau Bangka menggugat 
Menteri ESDM ke PTUN Jakarta dengan tuntutan pencabutan IUP Operasi Produksi PT MMP. 
Gugatan terhadap Menterti ESDM ini didasari bahwa: Pertama, pemberian IUP Operasi 
Produksi untuk PT MMP merupakan bentuk pengabaian atas putusan hukum yang sudah 
berkekuatan hukum tetap, yakni Putusan MA No. 291 K/TUN/2013; Kedua, bertentangan 
dengan UU 27/2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil, yang melarang aktifitas 
pertambangan di Pulau Kecil (luas < 200.000 Ha); Ketiga, melanggar pasal UU 4/2009 
tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, dengan memberikan izin penambangan di 
kawasan hutan tanpa adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian 
Kehutanan; Keempat, melanggar Peraturan Pemerintah No. 24/2010 tentang Penggunaan 
Kawasan Hutan, yakni pasal 4 ayat (1) dan pasal 8 karena penggunaan kawasan hutan 
oleh PT MMP tidak bernilai strategis dan memiliki cakupan dampak yang luas; Kelima, 
melanggar UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air pasal 24 dan 52 karena aktivitas tambang 
akan merusak sumber daya air di Pulau Bangka; Keenam, bertentangan dengan PP 50/2011 
tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional yang menyebutkan bahwa 
Taman Nasional Bunaken dan area sekelilingnya diperuntukkan sebagai area strategis 
wisata maritim; Ketujuh, bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 
(AAUPB), sebagaimana dalam pasal 53 ayat (2) UU 9/2004 tentang Peradilan TUN jo. Pasal 
3 UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.

Dalam proses gugatan di PTUN Jakarta tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP) pada 12 Desember 2014 melalui surat No. B-687/MEN-KP/XII/2014 meminta kepada 
ESDM untuk melakukan penghentian segera operasi pertambangan di Pulau Bangka 
karena tidak adanya izin dari KKP selaku kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan terkait bidang kelautan dan perikanan; serta belum adanya kebijakan terkait 
zonasi pesisir dan pulau kecil di Sulawesi Utara.

Pada 13 April 2013 
Presiden melalui 
Kementerian Sekretariat 
Negara mengirimkan 
surat No. B-110/
Kemensetneg/D-4/Hkm/
HK.04.02/04/2015 kepada 
Kementerian Dalam Negeri 
dan memerintahkan 
untuk segera menangani 
permasalahan terkait 
pembangkangan Bupati 
Sompie Singal terhadap 
putusan MA 291/K/
TUN/2013 sesuai dengan 
peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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Gambar 19. Kolam penampung air hujan yang disediakan oleh PT 
Mikgro Metal Perdana untuk digunakan oleh warga karena sumber air 
yang mengering saat tambang mulai beroperasi



Pada 14 Juli 2015 PTUN Jakarta melalui putusan 211/G/2014/PTUN-JKT mengabulkan 
mengabulkan gugatan warga seluruhnya serta menyatakan batal dan tidak sah Kepmen 3109 
K/30/MEM/2014 tentang IUP Operasi Produksi PT MMP dan memerintahkan Kementerian 
ESDM untuk mencabut IUP Operasi Produksi PT MMP.

Atas putusan PTUN Jakarta tersebut, Kementerian ESDM dan PT MMP mengajukan banding 
ke Pengadilan Tinggi TUN Jakarta. Dalam tingkat banding ini, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta 
melalui putusan No. 271/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 14 Desember 2015 menguatkan 
putusan di tingkat PTUN yang menyatakan batal dan tidak sahnya IUP Operasi Produksi PT 
MMP.

Hingga akhirnya pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui putusan No. 255 K/TUN/2016 
tertanggal 11 Agustus 2016 memutuskan untuk menolak kasasi dan menguatkan putusan 
PTUN Jakarta No. 211/G/2014/PTUN-JKT yang membatalkan IUP Operasi Produksi PT MMP.

Pada 3 Februari 2017 PTUN Jakarta mengirimkan surat pada Kementerian ESDM dengan 
nomor surat W2.TUN1.495/HK.06/II/2017 perihal pengawasan pelaksanaan putusan. Dalam 
surat tersebut PTUN Jakarta meminta penjelasan kepada Kementerian ESDM sebagai pihak 
tergugat apakah sudah mencabut Kepmen ESDM No. 3109 K/30/MEM/2014 tentang IUP 
Operasi Produksi PT MMP, sesuai dengan putusan hukum yang telah inkracht.

Akhirnya pada 23 Maret 2017 Kementerian ESDM secara resmi telah membatalkan IUP 
Operasi Produksi PT MMP dengan mengeluarkan Kepmen ESDM No. 1361 K/30/MEM/2017 
yang mencabut dan membatalkan Kepmen ESDM No. 3109 K/30/MEM/2014 tentang IUO 
Operasi Produksi PT MMP.

Putusan MA dalam kasus ini telah menjadi yurisprudensi atau sumber hukum bahwa Izin 
Tambang di Pulau kecil telah melanggar hukum, belajar dari pengalama perjuangan hukum 
ini maka yurisprudensi ini bisa dijadikan instrumen menggugat izin-izin pertambangan lainnya 
yang lokusnya juga berada di pulau kecil Indonesia dan pemerintah dapat menggunakannya 
sebagai instrumen untuk melakukan audit terhadap izin-izin yang zudah terlanjur dikeluarkan 
di pulau kecil dan menjadi alasan tak terbantahkan untuk melindungi pulau kecil dengan cara 
melakukan moratorium izin di pulau kecil.
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Doc. Drone JATAM 2018
Pulau Bunyu, KalimantanUtara



Doc. Drone JATAM 2018
Pulau Gebe, Maluku Utara
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Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral 
Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Kementerian ESDM; 
pemegang saham dan direksi perusahaan PT GAG Nikel 
di Pulau Gag, Papua Barat

Bambang Susigit

Ernawati Tahang
Ketua Bidang Kebudayaan Daerah 
DPP Partai Golkar; direktur PT Bartra Putra Mulia

Ir. Zainudin Umasangadji 
Pernah menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar 
DPRD Maluku Utara (2002), pernah mejadi komisaris 
PT Bank Malut; Komisaris PT Mineral Trobos 

Andi Arnaldi Ezra Baramuli
Kerabat Dewan Penasehat Partai Golkar, 
AA Baramuli; Komisaris PT Bartra Putra Mulia

Emir Baramuli  
Kerabat Dewan Penasehat Partai Golkar, 
AA Baramuli; Direktur utama PT Bartra Putra Mulia

Ramli Ali
Suami Suryani Ramli; namanya 
ada dalam BO PT Rani Aznanda Pratama

Indra Pratama Ali
Namanya ada dalam BO 
PT Rani Aznanda Pratama

Muhammad Ali
Namanya ada dalam BO 
PT Rani Aznanda Pratama

Suryani Ramli
Ketua Dewan Perwakilan Daerah 
Partai Amanat Nasional (PAN)
Kabupaten Selayar; namanya ada 
dalam BO  PT Rani Aznanda Pratama

Eka Ananda Putri Ali
Namanya ada dalam BO 
PT Rani Aznanda Pratama

Margaretha Koesdjojo
Namanya ada dalam Panama Papers, 
direksi PT Anugrah Pertiwi Indotama, 
dan pemilik saham atau direksi 
PT Anugrah Surya Pratama  

Harijanto Koesdjojo
Namanya ada dalam Panama Papers, 
direksi PT Anugrah Pertiwi Indotama, 
dan pemilik saham atau direksi 
PT Anugrah Surya Pratama  

Fredie Tan
Direktur dan pemegang saham 
PT Tambang Bumi Sulawesi

Tahir Santoso Tjioe
Direktur dan pemegang saham 
PT Tambang Bumi Sulawesi

Donny Kadnezar Irdan 
Dewan direktur dan pemegang saham 
PT Tambang Bumi Sulawesi dan 
pernah menjabat sebagai Kajati di Sulawesi Tenggara 
dan Sekertaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Habil Marati 
Mantan anggota DPRD daerah pemilihan 

Sulawesi Tenggara dan terlibat dalam struktur 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP); 

namanya ada dalam struktur perusahaan 
PT Arlinton Nickel Plant

Pramita Wiyarti
Istri Habil Marati dan pernah menyalonkan sebagai caleg 

dari dapil Banten; namanya adadalam struktur 
perusahaan PT Arlinton Nickel Plant 

Mangantar S Marpaung
Sempat menjadi Direktur Teknik Lingkungan 
Kementerian ESDM; memiliki 2% saham di PT MMP 

Abdi Khalik Ginting
Direktur utama PT Lamindo Inter Multikon dan 

PT Mitra Niaga Mulia, pengurus DPP 
Partai Demokrat Bidang perekonomian

Max Marcus Tamaela
Mantan Pangdam XVI Pattimura, 
Direktur PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara 
dan namanya ada di PT Gebe Sentra Nickel 
(perusahaan smelter nikel) 

Cucu Abu Rizal Bakrie (Dewan Penasihat Partai Golkar), 
Direktur PT Arutmin 

Adhika Andrayudha Bakrie

Donald Johnny Hermanus 
Namanya tercantum menjadi Direktur di 
3 perusahaan sekaligus. yaitu:
- PT Bumi Konawe, 
- PT Multi Harita Karya Mineral
- PT Gema Kreasi Perdana

Bambang Gatot Ariyono
Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM 
juga direktur PT Antam 

Buyung Zaelani 
Dewan komisaris Pt Antam, 
pernah menjabat Deputi V 
Kepala Badan Intelijen Bidang Ekonomi  

Fachrul Razi
Purnawirawan Jendral TNI, komisaris utama 
di PT Toba Bara Sejahtera, ketua Tim Bravo V 
(tim pemenangan Jokowi Pilpres 2019), 
Komisaris Utama PT Antam
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Luas tambang mineral dan batu bara yang 
berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) adalah 
120.000 hektar dari 734.000 hektar keseluruhan 
luas tambang di pulau kecil, atau 16.3% dari 
keseluruhan luasnya. Sisanya, berstatus 
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dari 
152 konsesi tambang yang mengkavling 55 pulau 
kecil, JATAM mengakses data beneficial ownership 
(kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau 
BO) perusahaan dan mengkombinasikannya 
dengan basis data (database) JATAM. Dari metode 
tersebut, ditemukan pola-pola indikasi kejahatan, 
mulai dari pola aktor dan temali politik, penguasaan 
pulau-pulau kecil oleh sejumlah perusahaan 
tambang tertentu hingga temuan kategori dan label 
clean and clear yang gagal untuk menyelamatkan 
tubuh ekologis pulau kecil Indonesia. 

Dalam temuan pola aktor dan temali politik, JATAM 
menemukan sejumlah nama yang potensial 
konflik kepentingan (conflict of interest) karena 
menjabat sebagai pejabat tinggi berwenang, 
namun secara bersamaan juga memiliki saham 
atau menjabat sebagai direktur di perusahaan 
tambang tersebut. Deretan nama pejabat tinggi 
terkait di Kementerian ESDM tersebut bertanggung 
jawab atas penghancuran pulau kecil oleh operasi 
pertambangan mineral dan batu bara.

Ditemukan salah satunya adalah Ir. Bambang 
Susigit yang merupakan Direktur Pembinaan dan 
Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral 
dan Batu bara di Kementerian ESDM, dia dilantik 
oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan pada Februari 
2017 lalu.86 Nama Ir. Bambang Susigit bersama 
dengan sejumlah nama pemegang saham dan 
direksi lainnya ditemukan dalam dokumen resmi 
profil perusahaan PT GAG Nikel yang diterbitkan 
oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum 
Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Ham 
(Kemenkumham).87 Perusahaan ini mengeruk nikel 
di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.

Temuan serupa mengenai keterlibatan pejabat 
tinggi di Kementerian ESDM dalam conflict of 
interest dengan perusahaan tambang juga terlihat 
dalam kasus tambang bijih besi, PT MMP yang 
berstatus PMA di Pulau Bangka, Sulawesi Utara. 
Mangantar S Marpaung yang pada saat menjabat 
di Kementerian ESDM pernah mengisi posisi 
sebagai Direktur Teknik Lingkungan ini memiliki 
saham 2% dari keseluruhan saham PT MMP 
menambang di pulau kecil ini. Temuan lainnya 
adalah tercantumnya Bambang Gatot Ariyono yang 
saat ini masih menjabat sebagai Dirjen Mineral dan 
Batu bara di Kementerian ESDM juga dalam profil 
perusahaan tambang PT Aneka Tambang (ANTAM) 
sebagai direktur diperusahaan yang paling banyak 
menambang di pulau kecil ini. Ketiga nama pejabat 
tinggi sekelas dirjen dan direktur atau eselon satu 
di Kementerian ESDM ini menjadi temuan pola 
conflict of interest para pejabat terkait yang memiliki 
kewenangan dengan perusahaan tambang di pulau 
kecil Indonesia.

Temuan lain JATAM adalah nama sejumlah politisi 
dan elite Partai Golkar dan Partai Demokrat baik 
skala nasional dan lokal dalam sejumlah profil 
perusahaan tambang di pulau kecil. Nama Donald 
Johny Hermanus, seorang pengusaha tambang ini 
ditemukan di tiga (3) dokumen profil perusahaan 
tambang sekaligus yaitu di PT Multi Harita Karya 
Mineral yang beroperasi di Papua Barat, di PT 
Gema Kreasi Perdana yang menambang di Pulau 
Wawoni, Konawe, Sultra dan namanya juga tercatat 
di perusahaan swasta nasional PT Bumi Konawe 
Mining yang juga menambang di pulau kecil 
Wawoni, Konawe, Sultra. Pada profil perusahaan 
PT Bumi Konawe Mining Donald tercatat sebagai 
direktur, lalu di PT Gema Kreasi Perdana ia tercatat 
sebagai komisaris dan PT Multi Harita Karya Mineral 
namanya tercatat sebagai direktur. Dia berpotensi 
melanggar UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat.

Siapa Penguasa Tambang di Pulau-Pulau Kecil 
Indonesia?

86. Anonim, “Bambang Susigit Jadi Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral”, Tambang.co.id, 28 Februari 2017, diakses dari https://www.tambang.co.id/bam-
bang-susigit-jadi-drektur-pembinaan-dan-pengusahaan-mineral-14776/

87. Sumber Basis Data Beneficial Ownership Tambang JATAM 2018
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JATAM juga menemukan dua nama yaitu Andi 
Arnaldi Ezra Baramuli dan Emir Baramuli yang 
keduanya diduga terhubung dengan sosok dewan 
penasehat Partai Golkar, AA Baramuli. Kedua nama 
kerabat AA Baramuli tersebut tercatat dalam profil 
PT Bartra Putra Mulia, sebuah perusahaan tambang 
nikel di Pulau Gebe, Maluku Utara. Andi Arnaldi Ezra 
Baramuli menjabat sebagai komisaris perusahaan 
dan Emir Baramuli tercatat sebagai direktur utama. 
AA Baramuli sendiri adalah mantan jaksa, seorang 
politisi partai Golkar sejak zaman orde baru dan 
jabatan partainya pernah mengantarnya hingga 
menjadi dewan penasehat Partai Golkar.  

Di dalam perusahaan yang sama ditemukan juga 
rombongan elite Golkar lainnya, yaitu Ernawati 
Tahang yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang 
Kebudayaan Daerah DPP Partai Golkar. Dia juga 
tercatat di perusahaan yang sama dengan Andi 
Arnaldi Ezra Baramuli dan Emir Baramuli yaitu PT 
Bartra Putra Mulia; Ernawati menjabat sebagai 
direktur perusahaan tersebut. Elite lokal Golkar 
lainnya Ir. Zainudin Umasangadji yang pernah 
menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Malut 
pada 2002 dan pernah menjabat sebagai komisaris 
PT Bank Maluku. Dia tercatat pula sebagai 
komisaris perusahaan tambang PT Mineral Trobos 
yang beroperasi di Pulau Gebe, pulau yang sama 
dimana PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (PT FBLN) 
beroperasi. Tampaknya, Pulau Gebe dikuasai dan 
dikavling oleh para elite dan politisi Golkar.  

Klan kerabat dan keluarga yang terhubung dengan 
Golkar lainnya adalah klan keluarga Bakrie. Nama 
Adhika Andrayudha Bakrie ditemukan tercatat dalam 
data BO PT Arutmin Indonesia. Nama cucu Aburizal 
Bakrie dan putra Nirwan Bakrie ini tercatat sebagai 
salah satu direktur di perusahaan tambang batu 
bara yang beroperasi di dua pulau kecil Kalimantan 
Selatan yaitu Pulau Nangka Besar dan Pulau 
Nangka kecil di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan 

Selatan. Klan Keluarga Bakrie adalah klan keluarga 
penguasa Partai Golkar, kakek Adhika Andrayudha 
Bakrie adalah mantan ketua umum partai golkar 
dan mantan menteri koordinator kesejahteraan 
rakyat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Di Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan 
Utara, ditemukan nama Abdi Khalik Ginting dalam 
profil perusahaan tambang PT Lamindo Inter 
Multikon, namanya tercatat sebagai Direktur Utama 
perusahaan batu bara ini, disaat yang bersamaan 
ia juga tercatat sebagai pengurus DPP Partai 
Demokrat Bidang Perekonomian. Bukan hanya 
di PT lamindo tapi juga tercatat di dalam profil PT 
Mitra Niaga Mulia yang melakukan eksplorasi batu 
bara di pulau yang sama di Pulau Bunyu, ia tercatat 
sebagai salah satu direktur utama bersama lima 
orang yang lain.

Petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
juga ditemukan di dalam data BO PT Arlinton Nickel 
Plant, perusahaan pertambangan nikel di Wawoni. 
Habil Marati yang merupakan mantan anggota 
DPR RI dengan daerah pemilihan (dapil) Sulawesi 
Tenggara dari Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP) dan juga pernah menjabat dalam struktur 
di DPP PPP, berada dalam struktur perusahaan 
tambang nikel tersebut. Selain itu, terdapat juga 
nama Pramita Wiyarti, istri dari Habil Marati yang 
pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 
untuk dapil Banten.

Selain itu, juga ditemukan petinggi Partai Amanat 
Nasional (PAN) Sulawesi Selatan, Suryani Ramli 
selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PAN 
Kabupaten Selayar tercantum namanya dalam data 
BO PT Rani Aznanda Pratama, sebuah perusahaan 
tambang pasir besi yang beroperasi di Pulau 
Tanajampea, Kabupaten Selayar. Nama Suryani 
Ramli juga diikuti oleh Ramli Ali, Indra Pratama Ali, 
Muhammad Ali, dan Eka Ananda Putri Ali.
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Petinggi militer seperti Mantan Pangdam XVI 
Pattimura, Max Marcus Tamaela juga ditemukan 
beredar namanya pada PT Fajar Bhakti Lintas 
Nusantara (PT FBLN) yang beroperasi di Pulau 
Gebe, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku 
Utara. Ia tercatat sebagai Direktur di perusahaan 
pengeruk nikel ini. Bukan cuma diperusahaan 
tambang tersebut, nama Max Marcus Tamaela juga 
tercatat di profil perusahaan PT Gebe Sentra Nickel 
sebuah perusahaan smelter nikel yang beroperasi 
di Gresik, Jawa Timur. diduga perusahaan smelter 
ini mengolah nikel dari tambang PT FBLN di Pulau 
gebe.

Selain itu ditemukan juga nama Buyung Zaelani yang 
sudah berada dalam dewan komisaris perusahaan 
PT Antam sejak 2012, dan memiliki rekam jejak 
menjabat sebagai Deputi IV Kepala Badan Intelijen 
Negara Bidang Ekonomi sejak tahun 2010, selain 
nama petinggi BIN ini terdapat pula nama Jenderal 
TNI (Purn) Fachrul Razi juga sebagai Komisaris 
Utama di PT Antam sejak 2015, kini nama Jenderal 
Fachrul Razi juga tercantum sebagai Komisaris 
Utama di Perusahaan Milik Jendral (Purn) Luhut 
Binsar Panjaitan yaitu di perusahaan tambang batu 
bara PT Toba Bara Sejahtera. 

Jendral (Purn) Fachrul Razi juga ‘bermain politik 
‘dengan menjadi Ketua Tim BRAVO -V yaitu tim 
yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan sebagai Tim 
Pemenangan Kandidat Presiden Joko Widodo di 
Pilpres 2019. Kedua nama petinggi BIN dan Jendral 
ini melengkapi nama petinggi kementerian ESDM 
yaitu Bambang Gatot Ariyono yang juga mendapat 
‘jatah’ kursi basah di perusahaan ini.

PT Aneka Tambang (ANTAM) yang dipenuhi oleh 
Jenderal, petinggi Badan Intelijen Negara (BIN )dan 
petinggi Kementerian ESDM ini adalah perusahaan 
tambang yang paling banyak menguasai tambang 
di pulau-pulau kecil Indonesia.      

Pola lain dalam data penerima manfaat perusahaan 
tambang di pulau-pulau kecil adalah banyaknya 
nama-nama yang juga tercantum dalam Panama 
Papers. Panama Papers adalah skandal 
daftar pengusaha dan orang kaya dunia yang 
mengemplang dan melarikan pajak mereka ke 
negara-negara surga pajak. PT Anugrah Pertiwi 
Indotama yang berada di Pulau Fam, Kabupaten 
Raja Ampat, Papua Barat menunjukkan bahwa 
pemegang direksinya ada lima orang, yakni 
Harjianto Koesdjojo, Dixon, Yos Hendri, Margaretha 
Koesdjojo, dan Cheryl Aurelia. Tiga di antaranya 
juga terdaftar sebagai pemilik saham atau direksi 
dari PT Anugrah Surya Pratama. Selain itu, nama 
Harjianto Koesdjojo dan Margaretha Koesdjojo 
terdaftar dalam deretan individu yang ada di 
Panama Papers. 

Salah satu pulau kecil lainnya yang berada di 
kabupaten yang sama, bernama Pulau Kabaena, 
terdapat satu perusahaan bernama PT Tambang 
Bumi Sulawesi. Perusahaan ini bergerak mengeruk 
komoditas nikel di Pulau Kabaena. Tercatata dua 
nama yang masuk dalam daftar Panama Paper 
sebagai direksi dan pemegang saham perusahaan, 
yaitu Fredie Tan dan Tahir Santoso Tjioe. Tidak 
hanya itu, Donny Kaznerzar Irdan, yang salah 
satu dewan direksi dan pemegang saham, pernah 
menjabat sebagai Kajati di Sulawesi Tenggara 
serta Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana 
Khusus.
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88. Luas Malaysia adalah 329.847 km2 
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Tiga Raksasa di Pulau-Pulau Kecil

JATAM menemukan tiga besar perusahaan tambang yang paling banyak mengkavling pulau-
pulau kecil untuk dikeruk sumber mineralnya yaitu;

PT Antam adalah perusahaan tambang yang paling luas menguasai pulau-pulau kecil, PT Antam 
beroperasi di Halmahera Timur meninggalkan kerusakan di Pulau Gee dan Pulau Wowoni di 
Konawe, Sulawesi Tenggara. Sebelumnya jejak perusahaan ini juga menambang dipulau 
kecil lainnya yaitu Pulau Gebe di Halmahera Tengah, Maluku Utara dan sahamnya tersebar di 
perusahaan tambang PT GAG Nikel di Pulau Gag di Kabupaten raja ampat, papua barat yang 
mengkapling hutan lindung di pulau tersebut.

PT Harita Multi Karya Mineral juga termasuk perusahaan tambang nikel yang paling banyak 
mengkapling pulau-pulau kecil yaitu sebanyak 6 pulau kecil di Kabupaten Raja Ampat, Papua 
Barat, pulau tersebut adalah Pulau Batang pele, Pulau Koni Mios, Pulau Bie Yef, Pulau Minyaifun, 
Pulau Kodor dan Pulau Tamagui, kesemuanya berada dalam satu konsesi perusahaan ini. 

Berikutnya adalah PT Bukit Merah Indah yang mengeruk bauksit di Kepulauan Riau konsesinya 
tersebar di 3 pulau kecil yaitu Pulau Ngal, Pulau Peropos dan Pulau Kas, kesemuanya berada di 
Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau yang menyisakan lubang-lubang tambang di pulau kecil ini. 
Ketiga perusahaan ini menguasai luas 81.405 hektar atau setara dengan hampir tiga kali luas dari 
negara tetangga, yaitu Malaysia.88

Pola lain yang ditemukan adalah pulau-pulau yang dikeroyok oleh banyak perusahaan tambang, 
sehingga diprediksi akan ambruk daya dukung dan daya tampungnya. Sekujur tubuh Pulau 
Romang di Maluku Barat Daya dikuasai oleh lima (5) izin usaha pertambangan lalu, Pulau Gebe 
di Malut dikuasai oleh sembilan (9) izin usaha pertambangan mineral kemudian Pulau Wowoni di 
Konawe, Sultra dikuasai oleh sebelas (11) IUP dan berikutnya adalah pulau Kabaena di Kabupaten 
Bombana, Sultra menjadi pulau yang terbanyak dikavling tambang yaitu 27 IUP hanya dalam satu 
pulau.

Doc. JATAM Kaltim
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Clean and Clear Gagal di Pulau Kecil 

Koordinasi dan Supervisi Mineral dan Batu bara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan 
bagian dari Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) yang dinisiasi KPK 
dan Kementerian ESDM sejak 2014 melakukan penertiban Izin-izin tambang dengan memberikan 
kategori izin CnC dan Non-CnC berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Energi Sumber Daya 
Mineral  Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan 
Mineral dan Batu bara yang dinilai dengan kelengkapan persyaratan administratif, kewilayahan, 
teknis, lingkungan dan keuangan tidak relevan atau gagal untuk mengevaluasi izin tambang di 
pulau-pulau kecil.

Bagi perusahaan pertambangan yang telah diinventarisasi dan dilakukan pengecekan terhadap 
kelengkapan dokumen administratifnya dan memenuhi persyaratan, akan diberikan sertifikat CnC 
oleh pemerintah sebagai bukti perusahaan yang baik berdasarkan permen tersebut dan dibolehkan 
tetap beroperasi. Padahal pulau kecil tidak bisa hanya dinilai dari pendekatan administratif sebagai 
contoh seluruh tambang di Pulau Romang, Maluku Barat Daya dikapling 97% dari luas wilayahnya 
oleh izin-izin tambang yang berstatus CnC, pemerintah memaksakan operasi tambang berjalan 
karena sudah berstatus CnC namun daya dukung dan daya tampung pulaunya nyaris dikavling 
100% tambang. Berdasarkan temuan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), terdapat 165 konsesi 
tambang yang telah menguasai 55 pulau kecil di Indonesia dengan total luasan 734.000 Hektar 
Area (Ha) setara dengan 111 kali luas Ibukota Jakarta dan 123 diantaranya berstatus CnC.89 
Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ada perusahaan yang sebelumnya Non-CnC berubah 
menjadi CnC dalam daftar terakhir, perusahaannya yakni PT Dila Adi Saputra di Pulau Kalao 
Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan PT Intim Jaya Karya di Pulau Rao 
Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Semua itu menunjukkan tambang tetap boleh 
berjalan asal lolos verifikasi adminisratif melalui sertifikat CnC tanpa mempertimbangkan daya 
dukung ekologis pulau-pulau kecil tersebut.

Bahkan dalam kasus izin tambang di pulau-pulau kecil yang telah dinayatakan dicabut berdasarkan 
putusan Pengadilan PT Mikgro Metal Perdana (PT MMP) berdasarkan Putusan MA Nomor : 255 
K/TUN/2016 tanggal 11 Agustus 2016 izinya dinyatakan dicabut dan telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. Setelah Jatam melakukan pengecekan dalam daftar status CnC terakhir, ternyata 
tambang tersebut masih berstatus CnC. 

Bukan hanya itu, penambangan di pulau kecil dilarang jika mengacu pada Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Pasal 35 huruf K, intinya penambangan 
yang menimbulkan kerusakan pulau kecil dilarang dan pertambangan termasuk kegiatan yang 
bukan diprioritaskan di pulau kecil sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor PER.20/MEN/2008 pulau kecil di utamakan untuk konservasi, pendidikan, pelatihan, 
budidaya laut, pariwisata dan usaha perikanan dan kelautan secara lestari. Tambang tidak masuk 
sama sekali dalam kegiatan prioritas di pulau kecil. 

89. Daftar IUP CNC ke 27 dikeluarkan oleh Korsup Minerba KPK, Data Base Jatam 2018



Seluruh hal di atas membuktikan bahwa instrumen kategori CnC dan non-CnC dan pendekatan 
administratif lainnya dalam penertiban dan penataan izin tambang yang dikeluarkan oleh 
Kementerian ESDM bersama korsup (koordinasi dan supervisi) KPK tidak lagi relevan untuk 
menyelamatkan kelestarian pulau-pulau kecil di Indonesia yang harus dilakukan adalah 
pengehentian dan pencabutan seluruh izin tambang di pulau-pulau kecil Indonesia dengan 
diiringi evaluasi dan audit tambang-tambang di pulau kecil. Bersama dengan itu putusan 
kasus Pulau Bangka sebagai yurisprudensi hukum bahwa tambang tidak bisa di pulau kecil 
dapat dijadikan dasar untuk melakukan moratorium, evaluasi dan audit hingga pencabutan 
seluruh izin pulau kecil dilakaukan dan menjadikan seluruh pulau kecil sebagai zona bebas 
tambang.
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PENUTUP DAN REKOMENDASI

UU No 27/2007 jo UU 1/2014 menginstruksikan 
seluruh provinsi Indonesia untuk membuat Peraturan 
Daerah (Perda) RZWP3K. Perda tersebut untuk 
mengatur ruang-ruang pesisir dan pulau kecil. Sampai 
penulisan laporan ini, telah ada 17 provinsi yang 
mengesahkan perda RZWP3K. Pada 23 November 
2016 dikeluarkan Surat Dirjen Pengelolaan Ruang 
Laut No. B- 962/PRL/XI/2016 perihal Akselerasi 
Penetapan Perda RZWP-3-K ke seluruh gubernur.  

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 
sebagai lembaga pemerintah yang diwajibkan 
utnuk mengeksekusi amanat UU 27/2007 jo UU 
1/2014 mendorong percepatan perda RZWP3K.  
KKP melalui Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir 
dan Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan 
Perikanan sebagai contoh mewajibkan Kepulauan 
Riau pada 2018 harus merampungkan RZWP3K. 
KKP akan memanggil gubernur seluruh 
provinsi Indonesia bersama dengan sembilan 
kementerian dan lembaga (seperti Kantor Staf 
Presiden, Kemendagri, Bappenas dan KPK) 
untuk menagih RZWP3K. Ditegaskan dalam 
artikel yang sama jika fungsi dari RZWP3K adalah 
sebagai “salah satu unsur kepastian investasi”. 90 

Di wilayah lain pada Mei 2018, RZWP3K Bangka 
Belitung yang belum selesai dianggap sebagai 
masalah karena menghambat lebih dari 80 investasi 
yang akan masuk. Yan Megawandi, Ketua Satuan 
Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha 
di Provinsi Bangka Belitung, menyatakan bahwa 
RZWP3K penting untuk kepastian investasi. Dia 
menambahkan jika Provinsi Bangka Belitung 
ditetapkan sebagai daerah cadangan timah nasional, 
maka akan diberikan ruang untuk pertambangan 
timah dalam peta RZWP3K.91 Provinsi Kalimantan 
Timur juga demikian. Pada Desember 2018, rapat 
konsultasi teknis dokumen RZWP3K Provinsi Kaltim 
di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di 
Jakarta yang dihadiri oleh Wagub Kaltim Hadi Mulyadi. 

Juga ditegaskan bahwa mereka berkomitmen 
untuk menyegerakan Perda RZWP3K Kaltim.92 
Dalam peta alokasi ruang RZWP3K Kaltim 
menunjukkan bagaimana ruang-ruang pesisir 
dikavling untuk kepentingan investasi pertambangan 
melalui penambahan terminal khusus, izin baru 
pertambangan pasir besi, serta reklamasi pesisir. 
Pengkavlingan ruang-ruang pesisir yang baru 
tersebut menggambarkan bagaimana RZWP3K 
digunakan sebagai instrumen sah untuk perusakan 
pesisir. RZWP3K hanyalah instrumen yang 
diciptakan untuk bisa membagi-bagi ruang demi 
masuknya kapital di pesisir dan pulau kecil. Ada 
apa dibalik ketergesaan untuk membuat perda 
RZWP3K? Benarkah kepastian kepentingan 
investasi ada di belakangnya?. 

Cabut Izin Tambang di Pulau Kecil: Solusi 
Menyelamatkan Tubuh Kepulauan Indonesia

Pemerintah Indoensia acap kali terlibat dalam 
konvensi perubahan iklim, di Paris, Jerman, lalu 
terakhir pada Desember 2018 di Katowice, Polandia. 
Rombongan kementerian menghadiri Konvensi 
Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) 
tentang Perubahan Iklim (COP24) di Polandia untuk 
turut menyatakan sikap bahwa Indonesia pun 
berkomitmen mengatasi dampak perubahan iklim, 
terutama dalam menurunkan laju emisi karbon, 
dan memastikan keselamatan pulau-pulau kecil 
yang ada di dalamnya. Namun, kedua hal tersebut 
justru bertentangan dengan komitmen-komitmen 
tersebut. Misalnya, pulau-pulau kecil di Indonesia 
terancam oleh izin-izin pertambangan yang telah 
mengkavling daratan hingga pesisir pulau, sekaligus 
menyumbang laju peningkatan emisi karbon melalui 
alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertambangan. 
Ditambah lagi, beberpa pulau kecil juga dibongkar 
untuk kepentingan penambangan dan pembakaran 
PLTU batu bara. 
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Cerita terkait daya rusak pertambangan tak hanya 
datang dari pulau kecil, pulau-pulau besar pun 
menjadi sasaran pertambangan. Namun, laju daya 
rusak yang terjadi di pulau kecil lebih cepat dan lebih 
besar dibanding pulau besar, karena jika ditambang, 
pulau kecil akan mengalami perusakan tiga kali lipat 
yaitu pertama, pulau kecil menjadi korban langsung 
dari daya rusak pertambangan. Kedua, menjadi 
korban akibat dari perubahan iklim seperti naiknya 
permukaan laut atau banjir rob sehingga terancam 
tenggelam. Ketiga, pulau kecil menjadi semakin 
rentan terhadap potensi bencana sebab mayoritas 
pulau kecil yang ditambang berada pada jalur ring 
of fire (cincin api), gempa bumi dan tsunami seperti 
di kepulauan-kepulauan kecil di Maluku.

Jika ditinjau dari perspektif hukum, ada dua 
sistem hukum  yang berlaku di pulau-pulau kecil 
dan pesisir hingga lautnya-yang merupakan satu 
bagian ekosistem tak terpisahkan. Sistem hukum 
tersebut adalah sistem hukum internasional dan 
sistem hukum nasional. Meskipun Indonesia 
tidak menganut sistem dualisme hukum, akan 
tetapi terikat dengan perjanjian internasional dan 
konvensi yang telah disahkan, tanpa memerlukan 
perundang-undangan pelaksananya (implementing 
legislation).

Regulasi Internasional terbagi atas dua, yang 
dikenal dengan istilah soft law, yaitu satu bentuk 
hukum internasional yang tidak secara langsung 
mengikat  negara, tetapi harus dipedomani untuk 
membentuk hukum di masa yang akan datang 
(the future law). Yang kedua adalah hard law yang 
merupakan satu bentuk hukum internasional yang 
mempunyai kekuatan mengikat (binding power) 
terhadap negara peserta (contracting parties) 
secara  langsung sesuai dengan asas Pacta Sunt 
Servanda.93

Tercatat setidaknya 9 deklarasi dan konvensi 
internasional yang mengatur terkait laut internasional 
dan juga termasuk pulau-pulau kecil, yaitu sebagai 
berikut :

Soft Law : 

1. Deklarasi Stockholm 1972 (113 kepala negara 
dan berisikan 26 prinsip pembangunan). 
Deklarasi bertujuan untuk melaksanakan 
pembangunan demi memperbaiki dan 
meningkatkan taraf hidup generasi hari ini 
dengan tidak mengurangi hak generasi 
mendatang untuk menikmati lingkungan hidup 
yang baik dan sehat. Konsep tersebut dikenal 
dengan sustainable development. 

2. Deklarasi Rio Earth Summit 1992 tentang 
Lingkungan Hidup dan Pembangunan.

3. The Johannesburg Declaration on Sustainable 
Development 2002. 

Hard Law :

1. Konvensi Paris 1974, konvensi ini aslinya 
bernama The 1974 Paris Convention for 
Prevention of Marine Pollution from Land-Based 
Sources. Konvensi ini terdiri atas 29 pasal dan 2 
annex yang mewajibkan negara-negara peserta 
untuk secara individu atau bersama-sama 
mencegah terjadinya pencemaran laut dari 
bahan-bahan pencemar yang bersumber dari 
darat. Konvensi Paris secara jelas mengatur 
jenis-jenis bahan pencemar yang dilarang 
beserta batasan yang boleh dimasukkan ke laut. 
Untuk itu dalam annex-nya tersebut disebutkan 
4 klasifikasi jenis kimia yang dilarang, dibatasi 
dan yang diperbolehkan hanya dalam jumlah 
tertentu. 

2. Konvensi London 1976, Konvensi ini dikenal 
dengan Convention on Civil Liability for Oil 
Pollution Damage Resulting from Exploration 
and Exploitation of Seabed Mineral Resources 
yang ditetapkan pada tahun 1976. Konvensi 
ini merupakan konvensi internasional 
pertama yang menganggap bahwa perbuatan 
pencemaran lingkungan laut merupakan suatu 
perbuatan hukum. Oleh karena itu, konvensi 
ini mewajibkan setiap perusahaan yang 
melakukan pencemaran di lepas pantai baik 
yang bersumber dari instansi maupun dari kapal 
memikul tanggung jawab finansial atas kerugian 
yang diderita oleh korban atau negara korban. 
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3. The MARPOL Convention 1973/1978, konvensi 
ini secara khusus mengatur mengenai 
pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan 
kapal di wilayah perairan, serta mengatur 
mengenai bagaimana mencegah kapal agar 
tidak mencemari laut dalam pelayarannya.

4. 1996 Protocol to London Dumping Convention 
Dumping (pembuangan limbah secara sengaja 
ke laut) biasanya dapat dilakukan secara legal 
karena telah memperoleh izin maupun ilegal 
karena tidak dibenarkan oleh undang-undang. 
Sehingga kegiatan pembuangan limbah 
terutama yang legal menurut undang-undang 
juga perlu diatur menurut ketentuan konvensi 
ini. 

5. CITES dan CBD Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora / CITES merupakan salah satu konvensi 
yang mengatur masalah perdagangan spesies 
tumbuhan dan satwa yang terancam punah. 
Konvensi ini bertujuan untuk menghindari 
berbagai jenis flora dan fauna dari kepunahan 
melalui sistem pengendalian perdagangan 
yang berlebihan melalui prinsip kontrol dan 
pengawasan melalui sistem lisensi. Indonesia 
merafikasi ketentuan ini di dalam Keppres No. 
43/1978 tentang Pengesahan CITES.

6. Konvensi Hukum Laut 1982, Indonesia telah 
meratikasi konvensi ini menjadi Undang-
Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang 
Pengesahan United Nations Conventions on 
Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa mengenai Hukum Laut). Konvensi 
ini pada Bab XII-nya mengatur secara umum 
tentang pencegahan pencemaran laut (Marine 
pollution). 

Sedangkan, beberapa peraturan perundang-
undangan dan regulasi, terdapat beberapa yang 
diperuntukkan secara umum mengatur persoalan 
tambang di pulau-pulau kecil yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) 
menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah 
negara hukum. Hal ini berarti segala macam 

kebijakan atau keputusan yang diambil oleh 
pemerintah dalam menjalankan tugasnya 
haruslah berlandaskan ketentuan hukum yang 
berlaku baik yang tertulis maupun tidak.

2. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25 A, 
menyatakan : “Negara Kesatuan Republik 
Indonesia adalah sebuah negara kepulauan 
yang berciri Nusantara dengan wilayah yang 
batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan 
undang-undang.”

3. Kemudian pada Pasal 33 ayat (3), berbunyi 
Bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. Pengeloaan segala macam 
sumber daya alam termasuk mineral batu bara 
haruslah mampu mendatangkan kesejahteraan 
rakyat sebagai pemangku kepentingan utama 
dari kekayaan sumber daya alam nusantara. 

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang 
Pengesahan United Nations Convention On 
The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Hal 
ini didasari dari bentuk geografis negara kita 
yang terdiri dari beribu-ribu pulau Sehingga 
pada tanggal 31 Desember 1985 di Jakarta, 
Pemerintah Indonesia menggagas konsep 
Indonesia sebagai negara kepulauan.

5. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 
9 ayat (3) menyatakan setiap orang berhak atas 
lingkungan hidup yang baik dan sehat.

6. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia membuat 
Undang-undang nomor 32 tahun 2009  tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup sebagai Umbrella Act yang melindungi 
lingkungan hidup secara umum.

7. Secara khusus / Lex Specialis untuk wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 
pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Menurut isi 

57



Pasal 35 huruf K menyatakan setiap orang 
secara langsung atau tidak langsung dilarang: 
“Melakukan penambangan mineral pada 
wilayah yang apabila secara teknis dan/atau 
ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya 
menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau 
pencemaran lingkungan dan/atau merugikan 
masyarakat sekitarnya;

8. Terdapat pula Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang 
Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan 
di Sekitarnya. Dalam Pasal 3 peraturan menteri 
ini, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan 
sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau 
lebih kepentingan konservasi; pendidikan dan 
pelatihan; penelitian dan pengembangan; 
budidaya laut; pariwisata; usaha perikanan dan 
kelautan secara lestari; pertanian organik; dan/
atau peternakan. Tidak ada sama sekali klausul 
yang menyatakan diperuntukkan bagi kegiatan 
penambangan mineral dan batu bara.

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, 
Pembudidaya Ikan, dan Petambak. Peraturan 
ini menempatkan masyarakat pesisir dan pulau-
pulau kecil seperti nelayan, pembudidaya ikan, 
dan petambak garam dan masyarakat adat 
sebagai pemangku kepentingan utama dalam 
kesehariannya untuk menjalankan aktivitas 
hidup dan kehidupannya dalam memenuhi 
kebutuhan rumah tangganya yang sangat 
bergantung pada kondisi kelestarian alam. 

Jika konvensi, peraturan perundang-undangan serta 
regulasi ini dipraktikkan dengan baik, maka sangat 
kecil kemungkinan diperbolehkannya kegiatan 
pertambangan mineral dan batu bara di wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia. Namun 
pada kenyataanya, regulasi ini masih menjadi 
harapan yang tak kunjung tercapai, sehingga masih 
belum banyak masyarakat pesisir yang menerima 
manfaat dari undang-undang ini. Wilayah peisisir 
dan pulau-pulau kecil justru dieksploitasi habis-
habisan oleh industri pertambangan. Hal ini tentu 

saja  dilatarbelakangi oleh cara pandang yang 
saling bertentangan antara masyarakat, dengan 
korporasi pertambangan, juga dengan Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral Republik 
Indonesia (Kepmen ESDM RI). Kementerian ESDM 
dan korporasi tambang hanya melihat cadangan 
deposit mineral yang ada di perut bumi, sebaliknya 
masyarakat memandangnya sebagai ruang hidup.

Selain persoalan di atas, ternyata ada banyak hal 
yang menyebabkan penambangan sangat mudah 
menghacurkan pulau-pulau kecil di nusantara. Hal 
ini disebabkan karena di Indonesia hingga saat ini 
belum ada aturan secara khusus (Lex Specialis) 
yang mengatur tentang larangan tambang di 
pulau-pulau kecil. Jika pun ada yang mengatur 
tentang larangan penambangan pulau-pulau kecil, 
hanya terdapat pada putusan pengadilan, yang 
sangat bisa dijadikan yurisprudensi hukum untuk 
menggugat satu per satu tambang-tambang di pulau 
kecil.94  Sebagai contoh putusan MA mengenai 
kemengangan warga pulau kecil di Pulau Bangka, 
Sulawesi Utara Nomor : 255 K/TUN/2016 tanggal 
11 Agustus 2016 yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap (inkracht van gewijsde). 

Pulau-pulau kecil sangat penting untuk mendapatkan 
perlindungan secara khusus, sebab infrastruktur 
ekologi yang terbatas. Semakin kecil pulau itu 
maka semakin terbatas infrastruktur ekologinya. 
salah satu infrastruktur ekologinya adalah lensa air 
yang selama ini menjadi sumber utama air tawar 
di pulau-pulau kecil. Jika lensa air tanah ini rusak 
karena peracunan atau hilang berganti dengan 
air laut karena operasi pertambangan maka akan 
terjadi krisis air pada pulau-pulau kecil tersebut.

Ekspansi pertambangan lagi-lagi tak mengenal 
ukuran besar atau kecil sebuah pulau, mereka 
hanya fokus pada komoditas pertambangan yang 
ingin dieksploitasi, sehingga cerita mengenai 
pertambangan dan daya rusaknya bisa ditemui 
di seluruh sabuk pesisir daratan dan pulau kecil 
Indonesia.
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mah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap. Prof Subekti



Oleh karena itu, mengenai pertambangan di wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, JATAM 
merekomendasikan beberapa hal, yakni sebagai 
berikut:

1. JATAM menolak Undang-undang 27 tahun 
2007 JO UU 1 tahun 2014 tentang pengelolaan 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang 
menjadi stempel atau alat sah penghancuran 
kawasan pesisir dan pulau kecil melalui 
pertambangan.

2. Presiden harus mengumumkan moratorium 
tambang di pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai 
bentuk komitmen terhadap isu perubahan iklim 
dan ancaman terhadap keselamatan pulau-
pulau kecil.

3. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK), Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk 
melakukan audit dan investigasi khusus terkait 
dengan kejahatan korupsi perizinan tambang 
di pesisir dan pulau-pulau kecil dan melakukan 
pencabutan terhadap pemberian sertifikat clean 
and clear & izin lingkungan atas tambang-
tambang yang berada di pulau-pulau kecil. 

4. Pemerintah provinsi dan pusat mencabut izin-
izin tambang yang sudah terlanjur dikeluarkan 
dan diobral selama ini sebagai sumber 
pembiayaan politik oleh pemerintah daerah. 

5. Mendesak pemerintah untuk menghentikan 
pendekatan militeristik, pengerahan aparat 
seperti POLRI dan TNI, menghentikan bisnis 
jasa keamanan dan menjauhkan militer dari 
bisnis langsung pertambangan pada kasus-
kasus dan konflik-konflik yang berkaitan dengan 
pertambangan di pesisir dan pulau-pulau kecil. 

6. Pemerintah Indonesia harus melakukan 
pemulihan sosial, sebagai bentuk tanggung 
jawab lingkungan hidup terhadap pesisir dan 
pulau-pulau kecil yang sudah dirusak tambang, 
sesuai aturan reklamasi dan rehabilitasi pasca 
tambang.

7. Pemerintah menyusun aturan untuk mencegah 
monopoli, konflik kepentingan (conflict of 
interest) dan perdagangan pengaruh (trading in 
influence) dalam penguasaan elite dan oligarki 
pertambangan di pulau-pulau kecil. 

8. Mendorong pemerintah untuk mengeluarkan 
aturan khusus (Lex Specialis) tentang pulau-
pulau kecil yang isinya memastikan agar pulau-
pulau kecil tidak untuk ditambang.

9. Putusan MA Nomor : 255 K/TUN/2016 tanggal 11 
Agustus 2016 yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang 
kemudian ditindak lanjuti dengan pencabutan 
Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Mikgro 
Metal Perdana (PT MMP) di Pulau Bangka 
melalui Surat Pencabutan Kepmen ESDM 
Nomor 1361K/30/MEM/2017 atas Kepmen 
ESDM yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM 
sebelumnya, Jero wacik yaitu Kepmen Nomor 
3109K/30/MEM/2014 merupakan yurisprudensi 
dan tonggak utama bagi penyelamatan pulau 
kecil Indonesia lainnya. Hal ini sebaiknya 
ditindaklanjuti dengan melakukan audit 
terhadap seluruh tambang-tambang yang 
berada di pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan 
menggunakan yurisprudensi putusan ini. 
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Laporan ini mengekspos konflik kepentingan para pejabat tinggi pemerintah, pengurus 
partai dan militer yang berkuasa di tambang-tambang pulau kecil, memaparkan lenyapnya 
kekayaan kebudayaan, sumber penghidupan, peracunan sumber air hingga pelanggaran 
Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum, menunjukkannya secara visual berupa foto, 
rekaman audiovisual.

Laporan ini dilanjutkan dengan memberi ruang yang cukup bagi veto rakyat menolak 
sehingga alokasi ruang bagi pertambangan di pesisir dan pulau kecil dapat dihentikan 
sama- sekali, tanpa tawar-menawar.


