


Daftar program yang dimaksud: Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK); Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN);
Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL); Program Pembangunan Smelter; Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate);
dan Program Percepatan Pengembangan Wilayah. Untuk PIK, hanya PLTU Batubara yang ditelusuri dengan merujuk pada RUPTL. yang setelah terlewat satu tahun tidak terbit,
dikabarkan akan terbit segera versi 2021-2030.

1.

RINGKASAN 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tidak akan mengatasi persoalan masyarakat di daerah pertambangan 
mineral dan batubara, serta wilayah korban operasi industri energi kotor dan berbahaya lainnya. Pilkada ini tidak lebih 
dari sekadar ajang merebut kuasa dan jabatan bagi segelintir elit dan politisi untuk terus mengakumulasi kapital 
keuangan bagi diri sendiri, kelompok, dan partai politik sebagai penjajakan menuju Pemilu 2024. Lebih dari itu, pesta 
lima tahunan ini juga momentum yang ditunggu-tunggu, dan suatu kesempatan bagi para pebisnis tambang dan 
energi kotor untuk mencari jaminan politik dalam rangka melanggengkan bisnis mereka di daerah, apalagi sebagian 
besar daerah pilkada serentak 2020 kaya akan sumber daya alam (SDA).

Setelah ditelusuri, dari 270 wilayah yang menggelar pilkada serentak, terdapat 5.599 izin usaha pertambangan (IUP) 
yang, tentu saja rentan dengan transaksi ijon politik, menggadaikan kekayaan alam untuk menanggulangi pembiayaan 
politik pilkada.

Di sembilan provinsi yang menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, misalnya, terdapat 1.359 IUP/IUPK, 
dengan luas konsesi mencapai 4,6 juta hektar atau hampir setara dengan luas Jawa Timur, yakni 4,7 juta hektar.
Selain komoditi tambang mineral dan batubara, di sembilan provinsi yang menggelar pilkada itu, terdapat 11 wilayah 
kerja panas bumi (geothermal) dari 64 WKP yang tersebar di seluruh Indonesia. Total luas WKP di sembilan provinsi 
tersebut mencapai 1,1 juta hektar, atau melampaui luas provinsi Banten, yakni 966 ribu hektar.

Sementara itu, di sembilan provinsi tersebut, juga terdapat 46 blok migas dari 245 blok di Indonesia. Luasan 46 blok 
migas tersebut mencapai 10,2 juta hektar, dari 57 juta hektar luas keseluruhan blok Migas di Indonesia.

Dalam skala provinsi, di 32 provinsi dimana 270 pilkada serentak dalam berbagai level dilakukan, terdapat 196 proyek 
yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Jumlah itu merepresentasikan 98 persen dari total 201 daftar 
proyek terbaru dari PSN yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 109 Tahun 2020. Jumlah ini 
belum termasuk proyek-proyek yang potensial menjadi bagian dari daftar 10 program strategis nasional (program) dari 
PSN.

Setelah ditelusuri lebih jauh, dan dengan memasukkan proyek-proyek yang potensial menjadi bagian dari daftar 
program, ditemukan bahwa persis di daerah di mana pilkada 2020 digelar, dalam 78 event Pilkada 2020 (Pilgub, 
Pilwakot, Pilbup), terdapat sebanyak 131 proyek yang masuk dalam daftar proyek PSN dan berpotensi menjadi bagian 
dari daftar program dari PSN. Dari jumlah tersebut, 39 proyek adalah proyek yang masuk dalam daftar proyek PSN, dan 
92 proyek yang berpotensi menjadi bagian dari program PSN1.

Dari 131 proyek tersebut, setidaknya 56 proyek PLTU Batubara mendominasi dengan total kapasitas yang direncanakan 
akan dibangkitkan seiring waktu yaitu sebesar 13,615 MW. Menyusul setelah itu adalah proyek smelter sebanyak 16 
proyek; lalu kawasan industri atau ekonomi sebanyak 10 proyek; Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) 
sebanyak setidaknya 7 proyek; 6 proyek instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang kemungkinan 
sebagian besar--jika tidak semua--menggunakan teknologi termal yang akan menimbulkan pencemaran serius, dan 2 
proyek Food Estate. Proyek-proyek padat modal yang mahal.
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Pilkada bukanlah pesta demokrasi, ia adalah pesta oligarki. Bagi implementasi omnibus law di daerah, pilkada adalah 
suatu kesempatan untuk mendapatkan calon operator omnibus law di daerah. Apalagi dengan seluruh kewenangan 
kepala daerah yang diamputasi dan ditarik kembali ke pemerintah pusat, apa yang hendak diharapkan oleh rakyat yang 
krisis sosial ekologis dan aspirasinya ingin dijalankan oleh kepala daerah. Belum lagi sejumlah aktor yang berkompetisi 
dalam pilkada serentak ini  ditemukan juga aktor yang terhubung dengan aktor yang ikut merumuskan UU Omnibus 
law yang bermasalah, bahkan juga terdapat aktor yang sama dengan aktor yang terlibat dalam orkestra pembahasan 
UU omnibus law yang bermasalah.

Jika melihat proyek-proyek oligarki yang sedang mengantri setelah Omnibus Law disahkan, maka dapat disimpulkan 
bahwa Pilkada 2020 ini sedang membawa gerbong rencana perusakan dan pencemaran lingkungan, dan pada 
akhirnya membawa dampak kesehatan dan bencana.

Apakah kita atau anda akan terlibat dalam pilkada bermasalah ini? Atau mengambil jalan menunda memilih untuk ikut 
terlibat dan bertanggung jawab dengan cara memutus mata rantai penularan oligarki, melancarkan perlawanan bagi 
omnibus law dengan menolak pilkada, mengambil tindakan untuk membangkang demi mengembalikan kedaulatan 
di tangan rakyat.

Ijon politik merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh pemodal 
bersama pasangan calon bahkan sebelum pilkada digelar. Ijon politik 
ini, susah dilacak, tiadanya kontrol dari ruang publik; semua 
berlangsung dalam ‘ruang tertutup’.

Laporan dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (Litbang KPK) berjudul, “Studi Potensi 
Benturan Kepentingan Dalam Pendanaan Pilkada 2015”, 
memaparkan, biaya yang dibutuhkan untuk menjadi Walikota/Bupati 
mencapai Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar, sedangkan untuk menjadi 
Gubernur bisa mencapai Rp 20 miliar hingga Rp 100 miliar. 
Selanjutnya, Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LHKPN) menunjukkan total harta kekayaan calon Kepala Daerah 
pada 2015 rata-rata hanya mencapai Rp 6,7 miliar2.

Yang lebih baru berdasarkan hasil survei dan kajian direktorat 
penelitian dan pengembangan KPK memantau Pilkada pada 2015, 
2017 dan 2018 ditemukan total harta rata-rata adalah Rp 
18.039.709,00, bahkan ditemukan satu pasangan calon memiliki 
harta minus Rp -15.172.000,003.
 
Dari survei dan kajian di atas kekayaan para calon kepala daerah 
ternyata tidak sebanding dengan kebutuhan biaya yang sangat besar 
yang dibutuhkan untuk mengikuti kontestasi Pemilukada langsung. 
Sehingga untuk menutupi kebutuhan biaya tersebut para kandidat 
giat mencari sponsor. Para pebisnis melihat persoalan di atas sebagai 
salah satu celah untuk mendapatkan jaminan kenyamanan dan 
keberlangsungan investasi mereka. Salah satu pendekatan yang 
sudah menjadi pengetahuan umum adalah dengan menunggangi 
dan mengendalikan para kandidat melalui pembiayaan pencalonan 
dan kampanye sebagai praktik ijon politik. Maka investasi berbasis 
lahan skala besar adalah bentuk hubungan saling menguntungkan 
antara pelaku bisnis dan politisi. Modal �nansial untuk kebutuhan 
politik Pemilukada ditebus dengan jaminan politik untuk pemberian 
ataupun pengamanan konsesi perizinan.

I. ONGKOS MAHAL PILKADA PINTU MASUK IJON POLITIK

2. https://www.jatam.org/wp-content/uploads/2017/02/Lembar-Fakta-Nasional1.pdf

3. Riset dan survei oleh Litbang KPK terhadap Pilkada 2015, 2017, dan 2018
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Hal ini juga ditemukan masih dalam survei dan kajian KPK pada tahun-tahun Pilkada 2015, 2017 dan 2018 yang menunjukkan 
bahwa sebanyak 82,3 persen dari calon kepala daerah yang diwawancarai menyatakan bahwa terdapat adanya donatur dalam 
pendanaan pilkada, bahkan pembiayaan pilkada oleh sponsor tidak hanya terbatas pada masa kampanye.
 
Hasil telaah KPK di 2018 itu juga menemukan bahwa sebagian besar Cakada atau 83,80 persen dari 198 responden kepala 
daerah, mengutarakan mereka akan memenuhi ambisi para donatur tersebut ketika dia menjabat.

Masih berdasarkan telaah KPK, sekitar 53-60 persen donatur atau penyumbang dana kampanye, mengutarakan secara lisan 
maupun tertulis harapan mereka untuk dibayar di kemudian hari saat para cakada menjabat atau yang lebih tepat disebut 
tebusan atas Ijon Politik.    

Beberapa modus praktik ijon politik di antaranya adalah :

Dengan kondisi saat ini, bahkan pandemi covid-19 pun tidak bisa membatalkan metabolisme politik pilkada, meskipun muncul 
protes mengenai dipaksakannya penyelenggaraan pilkada serentak di 270 wilayah ini.
 
Sebagai contoh diantaranya yang dilakukan warga Solo, Johan Syafaat Maharani, meminta agar pilkada serentak, yang 
rencananya digelar Desember 2020, dilaksanakan dengan syarat status darurat pandemi Corona dicabut. Johan meminta 
Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan penafsiran atas Perppu Nomor 2 Tahun 2020.
 
Menurut Johan, pilkada serentak pada Desember 2020 akan berisiko semakin menyebarnya COVID-19 di berbagai daerah 
karena tahapan pilkada yang dilakukan oleh panitia bersinggungan langsung dengan masyarakat banyak yang dapat semakin 
bertambah parahnya pandemi COVID-19 di Indonesia3.

Tidak hanya itu, sejumlah tokoh seperti mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas juga menggugat keputusan pemerintah, DPR, dan 
KPU melanjutkan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19. Busyro dkk. melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata 
Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Jumat (6/11). Perkara itu terdaftar dengan nomor 203/G/TF/2020/PTUN.JKT4.

Para penggugat mendesak agar pengadilan menyatakan tindakan yang dilakukan oleh tergugat I, II dan III untuk melanjutkan 
tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, di tengah situasi penyebaran wabah Covid-19 yang masih belum 
terkendali adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan," Selain Busyro, ada empat orang 
penggugat lainnya, yaitu Ati Nurbaiti, Elisa Sutanudjaja, Irma Hidayan, dan Atnike Nova Sigiro

Sebelumnya penolakan terhadap Pilkada serentak yang dilanjutkan meski sejumlah kelompok masyarakat menuntut 
penundaan juga telah disampaikan oleh sejumlah ormas besar, seperti PBNU, PP Muhammadiyah, dan MUI, kesemuanya 
meminta pilkada ditunda karena kondisi pandemi belum terkendali5.

PILKADA 2020:
COBLOSAN YANG UTAMA,  BUKAN NYAWA ANDA

Menggunakan Kekuasaan Politik
Pemberian izin, Kemudahan tender, Penyalahgunaan wewenang, Pembiaran pelanggaran.

Menggunakan Produk Kebijakan
Perda, IPPKH, AMDAL/Izin Lingkungan, Pengangkutan komoditas.

Menggunakan Bargaining Politik
Bagi-bagi konsesi, Saling dukung periode kepemimpinan, Balas jasa

Menggunakan Kroni & Dinasti Politik
Kedekatan penguasa dan pengusaha yang saling menguntungkan, lewat keluarga (Dinasti Politik)

Memberikan Jaminan Politik dan Keamanan
Memberikan Jabatan Satgas, Pensiunan Jenderal, Pengerahan aparat keamanan.

Menggunakan Investasi
Pemberian Jabatan Pemilik saham/perusahaan, Jabatan perusahaan (Direktur, Komisaris)

4.   https://nasional.tempo.co/read/1399294/survei-indikator-502-persen-publik-setuju-pilkada-2020-ditunda
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Beberapa survei publik juga merekam aspirasi kuat dan konsisten untuk penundaan pilkada 2020 tersebut. Tiga survei 
publik menunjukkan bahwa 50,2 persen5; lalu 72,4 persen6; dan 80,5 persen7 respondennya tidak setuju bila Pilkada 
2020 tetap dilaksanakan, dengan kekhawatiran yang sangat masuk akal dan manusiawi: Covid-19 yang juga tak 
kunjung bisa pemerintah kendalikan. Di lain sisi, sebuah riset yang berbeda mengungkapkan bahwa sekitar 20 sampai 
46 persen responden menyatakan tidak akan datang ke TPS bila Pilkada 2020 tetap digelar Desember ini. Pilkada 2020 
berpotensi menjadi Pilkada dengan tingkat partisipasi yang terendah dibandingkan dengan tiga pilkada sebelumnya, 
dan oleh karena itu legitimasi rendah bagi kepala-kepala daerah yang nanti terpilih.

Hingga saat ini bukannya membatalkan Pilkada serentak, pengurus publik dan panitia pilkada hanya memodi�kasi 
teknis pemilihan dan pencoblosan dengan dalih adaptasi dan penggunaan protokol kesehatan dalam proses teknis 
pencoblosan. Persoalan substantif sistem politik mahal melalui partai politik dan masuknya kepentingan oligarki justru 
tidak menjadi perhatian negara. Malahan yang muncul berbagai simulasi pencoblosan seperti penyediaan bilik khusus 
bagi calon pemilih yang terindikasi bersuhu tubuh diatas 37 derajat atau nyaris demam, demi alasan agar 
penyelenggara pemilihan tidak kehilangan suara para calon pemilih ini8 atau petugas pemungutan suara yang akan 
diterjunkan ke rumah sakit tempat perawatan isolasi pasien covid-19 untuk menjemput suara pemilih yang merupakan 
pasien yang sedang di Isolasi9.

Sederhananya pengurus negara dan panitia pilkada butuh suara anda, terserah anda sehat ataupun nyaris sakit dan 
demam, suara dan partisipasi anda begitu berharga demi menyokong sirkulasi elit oligarki terus beregenerasi dan 
berlangsung.

Anggaran Pilkada yang semula dialokasikan Rp15,23 triliun dan didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBN) naik membengkak menjadi Rp20,46 triliun akibat adanya kebutuhan protokol kesehatan7.

Parahnya, Pemilukada Serentak dengan biaya yang demikian besar tadi cenderung keluar dengan pesan-pesan 
kampanye yang tidak menggambarkan kekhasan daerah, baik dari segi potensi maupun permasalahannya. Sekiranya 
diamati dari satu daerah ke daerah lain yang menyelenggarakan pemilukada serentak, kemungkinan besar akan 
ditemukan pesan-pesan kampanye yang hampir sama, hanya berbeda wajah para kandidat pada poster dan baliho 
kampanye. 

Sementara beragam krisis sosial dan ekologis yang dirasakan masyarakat tidak muncul dalam pesan-pesan kampanye. 
Prosedur demokrasi yang berlangsung masih terputus dari harapan rakyat untuk terbebas dari krisis, yang ada hanya 
menjembatani kepentingan politisi dan pelaku bisnis melalui ijon politik. Tak heran jika para pemenang Pemilukada 
memiliki tanggungjawab yang lebih berat pada pemodal sebagai penyokong dana ketimbang rakyat pemberi suara. 
Akibatnya, selepas Pemilukada, muncul bagi-bagi konsesi lahan untuk kepentingan investasi berbasis lahan seperti 
tambang dan sawit apalagi setelah UU Minerba dan Omnibus Law disahkan.

APBN KITA UNTUK BULAN MADU MEREKA

6.   https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-13747838/
       hasil-survei-sebut-masyarakat-minta-pilkada-2020-ditunda-pengamat-khawatir-penularan-covid-19
7.   https://www.antaranews.com/berita/1757829/khawatir-klaster-covid-19-survei-publik-tolak-pelaksanaan-pilkada

8.   https://www.ayojakarta.com/read/2020/09/05/23925/pilkada-saat-pandemi-covid-19-survei-lsi-sebut-hanya-46-pemilih-datang-ke-tps

8.   https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/03/190600665/pilkada-2020-menyoal-petugas-kpps-yang-akan-datangi-
       pasien-covid-19-saat?page=all

5.   hhttps://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-13747838/hasil-survei-sebut-masyarakat-minta-pilkada-2
       020-ditunda-pengamat-khawatir-penularan-covid-19
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Setelah UU Minerba dan UU Omnibus Law Ciptaker, pemerintah daerah sesungguhnya sudah tidak seperti dulu lagi. 
Sejumlah kewenangan strategis yang selama ini dimiliki telah dilucuti dan ditarik ke pemerintah pusat, telah terjadi 
subversi atas otonomi daerah melalui lenyapnya peran dan kewenangan tersebut.

Sehingga kewenangan pemerintah daerah sekarang tidak memadai lagi untuk menjamin perlindungan dan 
keselamatan serta telah menjadi mangkuk aspirasi yang bocor, gagal menampung apalagi memastikan kepentingan 
rakyat di daerah terpenuhi.    

Subversi kewenangan otonomi daerah yang telah dikebiri melalui UU omnibus law diantaranya adalah;

Jika dilihat sebagai kejadian yang berurutan, maka berbaris sebelum Pilkada 2020 yaitu pengesahan revisi UU 
Minerba, UU Omnibus Cipta Kerja, dan terbitnya perubahan ketiga atas Perpres tentang percepatan pelaksanaan 
PSN-Perpres No. 109 Tahun 2020. Setelah ‘jalan tol’ investasi digelar oleh UU Minerba dan UU Omnibus Cipta Kerja, 
tepat sebelum Pilkada yang akan hasilkan ‘operator’ Omnibus, telah siap berbaris 201 proyek PSN dan ‘gelondongan 
proyek’ 10 program PSN.  Seperti diketahui, UU Omnibus Cipta Kerja menggaransi berbagai kemudahan bagi PSN, 
sebagaimana diatur dalam Bab X dari UU Cipta Kerja, yang berbicara mengenai Investasi Pemerintah Pusat dan 
Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

Dalam skala provinsi, terdapat 98% proyek yang masuk dalam daftar proyek PSN terbaru di 32 provinsi di mana 
Pilkada dalam berbagai level digelar, yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Pilkada 2020:
Pemilihan Operator Omnibus Di Daerah

PILKADA 2020 x PSN = Ekspansi Perusakan

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan penataan-ruang daerahnya, termasuk juga 
kawasan strategis nasional telah dialihkan ke pemerintah pusat. Dapat dilihat pada perubahan ketentuan 
pasal 8 dan 9 Hal 18-20 yang tertulis dalam UU Cipta Kerja. Pemda hanya bidang pengaturan, pembinaan 
dan pengawasan terhadap pelaksanaan, penyelenggaraan diambil pusat. 

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota mengenai pengendalian dampak investasi dan lingkungan 
hidup dihapus melalui penghapusan pasal 29 yang berisi ; (1) Dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai 
AMDAL yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) 
Komisi Penilai AMDAL wajib memiliki lisensi dari menteri, bupati/walikota kewenangannya. (3) Persyaratan 
dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan menteri. Keseluruhan dihapus saat ini 
yang menjadi dasar uji kelayakan lingkungan hidup oleh tim uji dari; lembaga uji kelayakan pemerintah 
Pusat (Hal 81) 

Pemerintah daerah potensial kehilangan pendapatan dana royalti dari dana bagi hasil pada sektor minerba 
namun terus menjadi pelayan perusakan melalui pengerukan batubara di daerah melalui penambahan 
pasal 128 A dalam UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa bagi pelaku usaha yang melakukan hilirisasi dan 
peningkatan nilai tambah batubara dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan 
negara yakni pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen). 
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Bangka Belitung

Gorontalo

0 -

1 Proyek di Sektor Bendungan dan Irigasi

Kalimantan Tengah 1 Proyek di Sektor Kereta1

Kalimantan Utara 1 Proyek di Sektor Kawasa1

Kepulauan Riau 1 Proyek di Sektor Energi1

Papua 1 Proyek di Sektor Bandar Udara1

Sulawesi Barat 1 Proyek di Sektor Bendungan dan irigasi1

Bengkulu 1 Proyek di Sektor Air Bersih dan Sanitasi

1 Proyek di Sektor Jalan dan Jembatan

2

Jambi 1 Proyek di Sektor Energi2

Kalimantan Selatan 1 Proyek di Sektor Kawasan

1 Proyek di Sektor Bendungan dan Irigasi

2

Maluku 1 Proyek di Sektor Bendungan dan Irigasi

1 Proyek di Sektor Energi

2

Kalimantan Barat 1 Proyek di Sektor Pelabuhan

2 Proyek di Sektor Kawasan

3

Sulawesi Tengah 1 Proyek di Sektor Kawasan;

1 Proyek di Sektor Bendungan dan Irigasi

3

Sulawesi Tenggara 2 Proyek di Sektor Bendungan dan Irigasi

1 Proyek di Sektor Kawasan

3

Papua Barat 1 Proyek di Sektor Energi

1 Proyek di Sektor Pelabuhan

1 Proyek di Sektor Bandar Udara

1 Proyek di Sektor Kawasan

4

Sumatera Barat 2 Proyek di Sektor Jalan dan Jembatan2

Maluku Utara 2 Proyek di Sektor Kawasan2

1

Provinsi Di Mana Pilkada
2020 Digelar

Jumlah Proyek Yang Masuk
Dalam Daftar Proyek PSN

Deskripsi Proyek Berdasarkan Peraturan
Presiden Republik Indonesia

No. 109 Tahun 2020

Tabel: Jumlah Proyek PSN di 32 Provinsi 

di mana Pilkada dalam berbagai level digelar 6



Bali 2 Proyek di Sektor Bendungan dan Irigasi

1 Proyek di Sektor Air Bersih dan Sanitasi

1 Proyek di Sektor Pelabuhan

1 Proyek di Sektor Bandar Udara

5

Lampung 1 Proyek di Sektor Kereta

1 Proyek di Sektor Kawasan

2 Proyek di Sektor Bendungan dan Irigasi

1 Proyek di Sektor Air Bersih dan Sanitasi

5

Nusa Tenggara Bara 1 Proyek di Sektor Bandar Udara

4 Proyek di Sektor Bendungan dan Irigasi

5

Sulawesi Utara 1 Proyek di Sektor Jalan dan Jembatan

2 Proyek di Sektor Pelabuhan

2 Proyek di Sektor Bendungan dan Irigasi

5

Daerah Istimewa Yogyakarta 2 Proyek di Sektor Jalan dan Jembatan

1 Proyek di Sektor Bandar Udara

2 Proyek di Sektor Kereta

1 Proyek di Sektor Air Bersih dan Sanitasi

6

Nusa Tenggara Timur 2 Proyek di Sektor Pelabuhan

1 Proyek di Sektor Bandar Udara

4 Proyek di Sektor Bendungan dan Irigasi

7

Riau 5 Proyek di Sektor Jalan dan Jembatan

1 Proyek di Sektor Kereta

2 Proyek di Sektor Energi

8

Banten 4 Proyek di Sektor Jalan dan Jembatan

1 Proyek di Sektor Kawasan

1 Proyek di Sektor Bendungan dan Irigasi

2 Proyek di Sektor Air Bersih dan Sanitasi

1 Proyek di Sektor Tanggul Pantai

9

Sulawesi Selatan 1 Proyek di Sektor Jalan dan Jembatan

1 Proyek di Sektor Pelabuhan

1 Proyek di Sektor Kereta

2 Proyek di Sektor Kawasan

4 Proyek di Sektor Bendungan dan Irigas

9
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Jawa Timur 6 Proyek di Sektor Jalan dan Jembatan

1 Proyek di Sektor Bandar Udara

2 Proyek di Sektor Kereta

6 Proyek di Sektor Bendungan dan Irigasi

1 Proyek di Sektor Air Bersih dan Sanitasi

2 Proyek di Sektor Energi

18

Kalimantan Timur 3 Proyek di Sektor Bendungan dan Irigasi

4 Proyek di Sektor Energi

2 Proyek di Sektor Jalan dan Jembatan

1 Proyek di Sektor Pelabuhan

10

Sumatera Selatan 3 Proyek di Sektor Jalan dan Jembatan

2 Proyek di Sektor Kereta

2 Proyek di Sektor Kawasan

3 Proyek di Sektor Bendungan dan Irigasi

13

Sumatera Utara 6 Proyek di Sektor Jalan dan Jembatan

1 Proyek di Sektor Pelabuhan

1 Proyek di Sektor Kawasan

1 Proyek di Sektor Bendungan dan Irigasi

1 Proyek di Sektor Energi

12

Jawa Tengah 5 Proyek di Sektor Jalan dan Jembatan

1 Proyek di Sektor Bandar Udara

2 Proyek di Sektor Kereta

2 Proyek di Sektor Kawasan

6 Proyek di Sektor Bendungan dan Irigasi

2 Proyek di Sektor Air Bersih dan Sanitasi

3 Proyek di Sektor Energi

21
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Jawa Barat 12 Proyek di Sektor Jalan dan Jembatan

2 Proyek di Sektor Pelabuhan

4 Proyek di Sektor Kereta

7 Proyek di Sektor Bendungan dan Irigasi

2 Proyek di Sektor Air Bersih dan Sanitasi

1 Proyek di Sektor Tanggul Pantai

3 Proyek di Sektor Energi

1 Proyek di Sektor Pendidikan

32

Melalui penelusuran lebih jauh di daerah-daerah di mana Pilkada 2020 akan dilangsungkan, dan dengan  memeriksa 
proyek-proyek yang berpotensi masuk ke dalam daftar program PSN, ditemukan terdapat 78 daerah pemilihan yang 
bersinggungan dengan 39 proyek PSN dan 92 proyek yang berpotensi menjadi bagian dari daftar program PSN. 
Mayoritas proyek-proyek tersebut berkaitan dengan energi fosil, padat-polusi dan emisi serta lahan (selain padat modal), 
eksploitatif dan berpotensi tinggi memarjinalkan masyarakat luas, melanggar hak-hak asasi manusia.

Proyek-proyek seperti PLTU Batubara (56 proyek), smelter (16 proyek), dan PSEL (6 proyek) misalnya, yang tidak hanya 
akan mencemari air, udara, laut, dan tanah, namun juga akan menjadi faktor penarik semakin massifnya eksploitasi di 
daerah-daerah tambang di berbagai penjuru Indonesia seperti di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera 
Selatan, Sulawesi dan berbagai tempat lainnya di Indonesia. Proyek padat-polusi dan emisi gas rumah kaca dan 
bahan-bahan beracun berbahaya ini jelas akan menggangsir komitmen iklim pemerintah Indonesia, juga mengancam 
kesehatan jutaan manusia Indonesia dan makhluk hidup lainnya dengan berbagai dampak penyakit berbahaya, akut 
maupun kronis, termasuk kanker.

Selanjutnya, analisis secara lebih jauh dilakukan terhadap daftar proyek PSN dan proyek-proyek yang berpotensi 
menjadi bagian dari daftar program PSN, yang bersinggungan dengan lokasi-lokasi di mana Pilkada 2020 berlangsung. 
Proyek-proyek yang dapat dikategorikan ke dalam sektor industri fosil, industri polutif, kawasan industri, serta industri 
skala besar yaitu Food Estate dan KSPN yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial dipetakan dan 
didaftar. Secara total terdapat 110 proyek, yang terdiri dari 18 proyek PSN dan 92 proyek yang berpotensi menjadi bagian 
dari daftar program PSN, yang patut untuk terus disoroti. Daftar proyek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

9



Tabel 2:  Daftar Proyek yang dikategorikan sebagai sektor industri fosil, industri polutif,
                 kawasan industri, serta Food Estate dan KSPN di lokasi-lokasi di mana Pilkada
                 2020 digelar.
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Krisis Lingkungan:
Industri ekstraktif menguasai lebih dari 70% total luas wilayah Kalimantan Selatan.

Luas Provinsi Kalimantan Selatan=3.700.000 hektar.

Luas izin tambang 1.219.461,21 hektar, luas IUPHHK-HA 234.492,77 hektar, luas IUPHHK-HT 567.886,51 hektar, 
HGU 620.081,90 hektar, total= 2.641.992,39 hektar. 

Kalsel juga menjadi incaran proyek strategis nasional yakni Bendungan Tapin dan Kawasan Industri Jorong [2]. 
Di wilayah ini juga ada PLTU Kalsel (FTP-2), Kalselteng-2, Kalselteng-5 dan Kotabaru.

Juru kampanye paslon nomor 01 ini terhubung dengan industri ekstraktif dan bertanggungjawab
dalam menyusun dan mengesahkan UU Cipta Kerja. Di antara mereka terdapat nama:

Pilkada serentak 2020, Kalsel punya dua paslon yang sarat dengan oligarki pendukung Omnibus Law.

H. Hasnuriadi Sulaiman anak dari Abdussamad Sulaiman Haji Basirun atau yang biasa dipanggil 
Haji Leman (67 tahun) seorang pengusaha  asal Bakumpai, Kalimantan Selatan. Ia juga pemilik 
Hasnur Group, grup perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, pertambangan, 
perkebunan, transportasi, perkapalan, pelabuhan khusus batubara, docking, properti, dan 
multimedia.

POTRET OLIGARKI PILKADA 2020

Kalimantan Selatan - Pemilihan Gubernur

11

H. Sahbirin Noor, S.Sos.,M.H - H. Muhidin

Didukung Parta Golkar, PAN, PDIP, PKS, Nasdem, & PKB.) 
Sahbirin Noor merupakan adik dari ibunda Pengusaha
Andi Syamsudin Arsyad alias Haji Isam. 

Pilkada serentak 2020, Kalsel punya dua paslon yang
sarat dengan oligarki pendukung Omnibus Law.
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Krisis Lingkungan:
Sejak 2014, dari pilkada ke pilkada, krisis sosial ekologis tak kunjung diselesaikan oleh pergantian kepala daerah. Krisis paling 
nyata adalah luasan banjir yang terus meningkat nyaris 100% dari 1.322 hektar menjadi 2.117 hektar  

Krisis ini ditengarai karena 71% luas wilayahnya telah diberikan kepada tambang Batubara. Wilayah tambang itu kini 
mewariskan lubang bekas tambang yang memakan korban. Dari 39 korban tewas, 22 di antaranya tewas di lubang-lubang 
tambang di Kota Samarinda. Dari 1.735 lubang bekas tambang di Kaltim, 349 lubang ada di Samarinda. Kematian anak-anak di 
lubang tambang ini adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia dan tak kunjung dituntaskan para walikota terpilih. 
 
Parahnya lagi, para paslon walikota menyesatkan tanggungjawab hukum bagi perusahaan untuk menutup dan restorasi 
lubang tambang. Dalam program janji kampanye paslon Andi Harun, lubang itu akan dijadikan folder atau kolam air 
pengendali banjir, padahal harusnya ditutup dan dipulihkan agar Samarinda terbebas dari Bencana. Ide sesat ini disetujui oleh 
paslon nomor 3, Sarwono.

Ide berbahaya ini akan menguntungkan perusahaan tambang dan merugikan anggaran daerah karena sumber pembiayaan 
folder pengendali banjir akan menggunakan uang publik kembali.   

Samarinda - Kalimantan Timur

Airlangga Hartanto, Menteri Perekonomian dan bertanggungjawab atas rancanan UU Cipta Kerja

Zulki�i Hasan, mantan Menteri Kehutanan yang pada masanya melepas kawasan hutan seluas 2,4 juta hektar. 
Sebanyak 90% dari kawasan hutan tersebut dialihfungsikan untuk perkebunan sawit. Dari 92 IPPKH di Kaltim 
( hingga tahun 2018), 68 diantaranya diterbitkan saat Zulki�i Hasan menjadi Menhut

Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yang mendukung percepatan pembahasan UU Cilaka

Mardani H. Maming, pengusaha, Bupati Tanah Bumbu, Ketua DPD PDIP Kalsel, Satgas Omnibus Law

Surya Paloh, Ketua Partai Nasdem, salah satu partai pengusung Omnibus Law, dan pemilik pertambangan di 
Aceh bernama PT Emas Mineral Murni (EMM) melalui PT Media Mining Resources. EMM menambang Kawasan 
Ekosistem Leuser.

Diaz Faisal Hendropriyono, anak Hendropriyono, ketua umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), 
dan menjabat sebagai staf khusus presiden. Diaz Faisal Hendropriyono terhubung secara tidak langsung 
dengan PT Merdeka Copper Gold, yang melalui anak usahanya, PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo 
menambang emas di Gunung Tumpang Pitu dan berekspansi ke Gunung Salakan di Banyuwangi. Pemegang 
mayoritas saham PT Merdeka Copper Gold adalah PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) dan PT. 
Provident Capital Indonesia. Dua perusahaan investasi ini didirikan Sandiaga Uno dan Edwin Soeryadjaya. 
Presiden komisaris Merdeka adalah Purnawirawan Jenderal (TNI) AM Hendropriyono, mantan Kepala Badan 
Intelijen Negara (BIN). Sang anak, Rony N. Hendropriyono juga tertera dalam jajaran direksi, menjabat sebagai 
direktur yang membidangi tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup serta hubungan komunitas.

Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Perindo dan pebisnis kelompok media (MNC) yang membawahi MNC 
energy and natural resources membawahi 9 perusahaan. PT Nuansa Cipta Investment, PT Bhakti Coal Resourc-
es, PT Bumi Perdana Coal, PT Primaraya Energy, PT Titan Prawira Sriwijaya, PT Mua Coal, PT Indonesia Batu 
Prima Energy, PT Arthcao Prima Energy, PT Energy Inti Bara Pratama. PT Nuansa Cipta Investment pernah 
berkon�ik dengan masyarakat Kecamatan Palaran terkait pencemaran limbah lumpur pertambangan ke 
lahan warga. PT BCR punya 8 konsesi di Musi Banyu Asin Sumatera Selatan dan berkon�ik dengan warga. 
Pembangunan pelabuhan batubara tanpa AMDAL dan operasi konsesinya menyebabkan longsor.

Denny Indrayana dan Difriadi

Disponsori oleh Gerindra, Demokrat, PPP.
Tim kampanye diketuai H. Abidin HH, Pimpinan Partai Gerindra 
Kalimantan Selatan. Ia juga pengusaha batubara dan 
fungsionaris di PBNU.
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Terdapat tiga (3) pasangan calon dalam Pilwako Samarinda, yakni ; 

Dalam penelusuran JATAM Kaltim terhadap dana kampanye, latar belakang dan rekam jejak para paslon tersebut,  terdapat 
sejumlah temuan yakni ;

M Barkati dan Darlis Pattalongi yang diusung
oleh partai demokrat, partai golkar dan PAN

Andi Harun dan Rusmadi wongso yang diusung
oleh PDIP, Gerindra, PKB, PKS, Nasdem, PPP dan
Hanura

Zairin Zain dan Sarwono yang
diusung yang maju dari jalur Independen

Paslon terhubung dengan pertambangan batubara dan Omnibus Law

Pasangan Andi Harun dan Rusmadi ditengarai terhubung dengan pertambangan batubara. Ada dua perusahaan, yakni 
PT Rei Energy Investama dan PT Indo Energy Kaltima. Dalam dokumen bene�cial ownership dan pro�l perusahaan PT 
Indo Energy Kaltima ditemukan nama Andi Harun sebagai Komisaris,  perusahaan batubara ini tercatat dengan Nomor 
SK IUP 545/K.269b/2010, yang akan beroperasi di Kabupaten Kutai Barat dengan luas konsesi 3.463 hektar.

Sementara pasangan Zairin Zain dan Sarwono mendapatkan dukungan dari Markus Taruk Allo, calon yang sebelumnya 
gagal saat maju dalam jalur independen. Markus Taruk Allo adalah mantan kepala seksi pengusahaan pertambangan 
bidang pertambangan umum di dinas pertambangan dan energi Kaltim. Markus ketika menjabat gagal mengatasi krisis 
lingkungan akibat pertambangan di Samarinda.

Tim kampanye pasangan M Barkati dan Darlis Pattalongi, terdapat nama Airlangga Hartarto sebagai Juru kampanye 
nasional. Ia adalah ketua Partai Golkar, sekaligus pebisnis tambang yang terhubung dengan perusahaan PT Multi 
Harapan Utama (MHU) di Kutai Kartanegara. Airlangga adalah Menteri Koordinator Perekonomian dan pengusung 
utama omnibus law cipta kerja yang merupakan UU bermasalah dan diprotes meluas oleh rakyat.

Dari sini nampak pilkada hanyalah sarana pemilihan operator UU bermasalah seperti omnibus law di daerah.  Sementara 
kewenangan kepala daerah sudah banyak diamputasi dan ditarik ke pusat oleh omnibus law, cipta kerja. Tak ada lagi 
fungsi pilkada kecuali akan menjadi operator pelaksanaan UU Cilaka.

Di bawah rezim Omnibus Law, maka Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Kaltim menjadi penting untuk 
mengamankan siapa calon operatornya di Pilkada ini. 

10. https://kaltimtoday.co/markus-taruk-allo-hadir-di-pendaftaran-bapaslon-zairin-sarwono-nyatakan-siap-dukung-keduanya-agar-menang-pilkada/ 



Krisis Lingkungan:
Pilkada Kutai Kartanegara hanya akan memenangkan kepentingan tambang ilegal dan korupsi. Meskipun Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) besar, namun rakyat hanya memperoleh banjir lumpur, melonjaknya angka 
kemiskinan, semakin banyaknya lubang tambang dan sawah yang hilang.

Sebanyak 56.336 penduduk Kutai Kartanegara berkategori miskin sekaligus yang terbanyak di Kalimantan Timur.  Dari 1.735 
lubang bekas tambang yang beracun dan dibiarkan tanpa reklamasi dan pemulihan di Kalimantan Timur, 842 lubang di 
antaranya ada di Kukar. Sejak 2018 Kukar juga telah menjadi surga bagi tambang ilegal hingga bupati dan pejabat publiknya 
paling banyak divonis korupsi.

Dulu, Kukar adalah penghasil beras terbanyak di Kaltim. Semua itu berubah sejak bupati menggusur ribuan hektar sawah 
menjadi 625 izin tambang batu bara. Padahal di saat pandemi seperti saat ini rakyat Kukar membutuhkan jaminan ketahanan 
pangan.

Luas Lubang Tambang di Kukar adalah 218.311,99 hektar atau setara 8,34 % dari luas Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan 
dari 39 korban yang tewas di lubang tambang, 13 di antaranya terjadi di kukar.

Kutai Kartanegara (Kukar) - Kalimantan Timur
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Penyumbang Dana Kampanye dan Harta Kekayaan Paslon

Pasangan M Barkati dan Darlis Pattalongi, dalam dokumen Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 
kekayaan M Barkati mencapai Rp. 8.062.123.484 atau 8 miliar rupiah, sedangkan pasangannya darlis pattalongi dari 
catatan media Rp 6.004.528.070.
 
Dalam laporan sumbangan dana kampanye paslon ini dinyatakan bahwa total sumbangan dana kampanye Rp 
605.010.000. 

Pasangan Andi Harun dan Rusmadi dalam dokumen Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), laporan 
terakhir Andi Harun pada 2019 disebutkan hartanya Rp 24.979.680.556. Sementara Rusmadi memiliki harta kekayaan Rp 
1.867.859.036 pada September 2020.
 
Dari data sumbangan dana kampanye, total dana kampanye pasangan Andi harun dan Rusmadi mencapai Rp. 
1.200.000.000 yang 100 persen berasal dari sumbangan calon yakni uang dari Andi Harun sendiri, diduga adalah dana 
hasil bisnis pertambangan batubara dan properti miliknya yakni PT Indo Energy Kaltima dan PT Rei Energy Investama.    
 
Sementara kekayaan Zairin Zain dalam dokumen e-LHKPN di website KPK tercatat Rp 16.5.580.500 atau 16,5 miliar 
rupiah, dan pasangannya Sarwono mencapai Rp 2.414.769.344 atau 2,4 miliar rupiah.

Calon tunggal yang akan legalisasi tambang liar

Dalam program kampanyenya, paslon tunggal Edi Damansyah dan Rendi Solihin menyebut akan melakukan 
penanaman 1 juta pohon, jumlah ini patut dipertanyakan apalagi penghijauan tanpa pencabutan izin tambang dan 
penegakan hukum terhadap tambang bermasalah dan illegal hanya akan menyesatkan. 
Dalam 1 hektar lahan kritis bekas tambang, dibutuhkan 400 pohon untuk rehabilitasi. Maka, program 1 juta pohon 
setara dengan 2500 hektar lahan. Sementara lahan kritis akibat tambang yang tidak direklamasi di Kukar seluas tiga kali 
luas Kota Samarinda, atau   218.311,99 hektar. Program 1 juta pohon bisa disebut kamu�ase untuk citra peduli 
lingkungan. 

Dalam debat Pilkada Kutai Kartanegara, Rabu, 4 November 2020, Edi Damansyah disorot karena menyatakan legalisasi 
atas pertambangan ilegal batubara sebagai solusi dan jawaban mengenai keresahan warga saat ini.
Pilkada Kukar 2020 hanya diikuti satu pasangan calon yakni Edi Damansyah dan Rendi Solihin. Edi adalah Bupati Kutai 
Kartanegara saat ini dan Rendi adalah ketua fraksi Golkar dan anggota DPRD Kutai Kartanegara, keduanya diusung oleh 
40 kursi dari 45 kursi di DPRD Kukar. Jumlah itu, berasal dari Golkar, PDIP, Gerindra, PAN, PKS, NasDem, PPP, Perindo dan 
Hanura.
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Dalam notaris pendirian perseroan komanditer CV. Bangun Bumitama tertanggal 05 September 2017 Nomor 06, 
ternyata nama Baso Afrizal sebagai Direktur. Perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan.

Sementara CV. Cerah Timurindo bergerak di bidang perdagangan besar dan jasa kontraktor seperti jalan raya, 
konstruksi gedung. Direktur perusahaan ini adalah Amiruddin Amin dan Baso Afrizal sebagai Wakil direktur 
perusahaan ini dibentuk pada tanggal 25 Juni 2019. 

Temuan janggal lainnya adalah sumbangan CV Bangun Bumitama kepada Pasangan Calon Edi Damansyah – Rendi 
Solihin besarannya sama dengan modal awal perusahaan yaitu sebesar 500 juta rupiah. Muncul pertanyaan untuk 
apa perusahaan menyumbang besaran angka yang sama dengan jumlah besar modalnya?. Patut dicurigai 
perusahaan ini hanyalah berfungsi sebagai perusahaan cangkang. Tujuannya diduga sebagai perusahaan 
penampung dana hanya untuk mengaburkan nama penyumbang yang identitasnya tidak ingin diketahui. Ini 
peluang menyamarkan penyumbang gelap yang memiliki rekam jejak hitam di industri ekstraktif dan bermasalah; 
pernah berkon�ik dengan rakyat atas kasus perampasan lahan; pengrusakan dan pencemaran lingkungan; 
pelanggaran HAM; hingga terlibat kasus korupsi perizinan yang menjerat pejabat publik.

Sumbangan Dana Kampanye dan Harta kekayaan calon

Total sumbangan dana kampanye Edi Damansyah dan Rendi Solihin yakni sebesar Rp. 1. 475.000.000,. 

Sumbangan pihak lain badan hukum swasta sebesar Rp. 1. 000.000.000,. masing-masing Rp. 500. 000.000 
dari CV. Cerah Timurindo dan CV. Bangun Bumitama.

Sumbangan pihak lain perseorangan sebesar Rp. 475.000.000,.

Harta kekayaan pasangan calon

Total harta kekayaan Edi Damansyah adalah Rp. 4.621.054.958 yang terdiri dari :

Tanah dan bangunan semilai  :  Rp. 2.050.000.000

Alat transportasi dan mesin   :  Rp. 227.000.000

Harta bergerak lainnya    :  Rp. 299.000.000

Kas dan setara kas      :  Rp. 2.045.054.958

Rekam jejak tim sukses dan keterhubungan dengan tambang batubara

Dari penelusuran JATAM KALTIM, pasangan timses Edi Damansyah dan Rendi Solihin terdapat 21  orang Dewan 
Penasehat, 2 orang Dewan Pembina dan 53 orang timses yang terbagi dalam struktur ketua, wakil ketua, sekretaris, 
bendahara, 6 bidang hingga 18 tim kecamatan. Beberapa nama di antaranya terhubung dengan bisnis industri 
ekstraktif, dekat dengan lingkaran koruptor dalam Kasus Korupsi Rita Widyasari, mantan Bupati Kukar yang 
ditangkap KPK pada 2017 lampau. Di antara mereka:

Total harta kekayaan Rendi Solihin adalah Rp. 7.536.000.000

Irjen Pol.(Purn) Drs. Safaruddin. SH (dewan Pembina): Anggota DPR RI Dapil Kaltim dari Fraksi PDI 
Perjuangan, partai pengusung Omnibus Law, revisi UU KPK dan UU Minerba.

Tanah dan bangunan senilai    :  Rp 6.250.000.000.

Alat transportasi dan mesin senilai :  Rp. 750.000.000.

Harta bergerak lainnya     :  Rp. 276.000.000.

H. Rudy Mas’ud  (Dewan pembina): Anggota DPR RI Dapil Kaltim dari Fraksi Golkar Komisi VII. Dia dan 
partainya menjadi aktor yang meloloskan Omnibus Law dan revisi UU Minerba. Ia tercatat dalam struktur 
PT. Barokah Perkasa Grup yang bergerak di bidang transportasi bahan bakar penunjang eksplorasi migas 
lepas pantai, galangan kapal dan penyimpanan bahan bakar. Hingga 2018 Dinasti ini memiliki 63 kapal 
tanker yang beroperasi dari sabang sampai merauke. Pernah menjabat menjadi komisaris di PT. EISSU Prima 
usaha dan dirut sekaligus  komisaris PT. Cakra Buanamas.
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Krisis Lingkungan:
Kota Makassar terus dilanda banjir. Pembangunan �sik kota yang mencaplok daerah resapan air ditambah semakin 
berkurangnya ruang terbuka hijau membuat kota sering dilanda banjir. Proyek pembangunan banyak mengakomodasi 
kepentingan pengembang raksasa perumahan dan pusat perbelanjaan dan dengan mudah mendapatkan izin. 

Sementara di pesisir, kehidupan nelayan semakin tergusur karena operasi tambang pasir laut yang semakin masif terutama 
setelah pengesahan Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Makassar. Pada perda tersebut 
ada alokasi ruang bagi proyek reklamasi Center Point of Indonesia dan Makassar New Port seluas 4.000 hektar. Ini mendorong 
meningkatnya operasi tambang pasir laut yang merusak wilayah tangkap nelayan Galesong, Takalar. Abrasi pun semakin 
mengkhawatirkan. Sekitar 10-20 meter pesisir Galesong Raya abrasi, 20 rumah warga hancur dan dua pemakaman umum rusak 
berat. 

CPI untuk proyek properti yang didanai oleh Ciputra (swasta) dikerjakan oleh Boskalis.�� Sementara MNP adalah proyek 
infrastruktur yang didanai Pelindo (BUMN/Negara) namun dikerjakan oleh Boskalis. Kedua proyek reklamasi itu mendapatkan 
suplai material melalui penambangan pasir laut yang merusak wilayah tangkap nelayan.

Moh. Ramdhan Pomanto

Walikota Makassar (petahana) periode 2014-2019 yang 
dikenal luas dengan panggilan Danny merupakan Komisaris 
PT Dann Bintang Gelarrancana (bergerak jasa konsultasi 
arsitek) yang memiliki 175 lembar saham perusahaan dengan 
total nilai sebesar Rp. 175.000.000 (pro�l perusahaan Ditjen 
AHU). Rekam jejak selama menjabat yang paling banyak 
disorot adalah Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar. Perda reklamasi 
itu mendorong kehidupan nelayan semakin menderita dan 
mereka kini tidak bisa melaut karena wilayah tangkapnya 
rusak oleh tambang pasir. Banyak nelayan tersebut yang 
menjadi pekerja informal di perkotaan.nai Pelindo 
(BUMN/Negara) namun dikerjakan oleh Boskalis. Kedua 
proyek reklamasi itu mendapatkan suplai material melalui 
penambangan pasir laut yang merusak wilayah tangkap 
nelayan.

Makassar - Sulawesi Selatan

Moh. Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi

Rekam Jejak Paslon

H. Rudiansyah, SH (Tim Penasehat): H. Rudiansyah Mendirikan Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu 
(FPMLK) tujuan pendiriannya   menjadi lembaga yang menyalurkan tenaga kerja dan CSR dari perusahaan 
tambang PT. Mega Prima Persada (MPP) untuk menjinakkan warga. Pernah menjabat menjadi Wakil ketua 
Dprd Kukar tahun 2014-2019. Ketua Partai  Gerindra Kutai Kartanegara

Seno Aji (Tim Penasehat): Anggota DPRD Kaltim dari partai Gerindra. Pernah bekerja di : 1.  PT Kelian 
Equator Mining (Manager Technical Services) 2. Pilbara Iron Australia (Superintendent Geology) 3.Lane 
Xang Mining Limited, Laos (Senior Geologist), 4.PT Yudistira Bumi Bhakti (Mining Manager), 5.PT Coalindo 
Perdana Mining (Direktur Operasi), 6.Southgoby Limited (Operation Director), 7.PT Barata Energy (President 
Director), 8.PT Algamas Group (Founder)

Sarkowi V Zahri (Tim Penasehat) dan Abd. Rasid. SE.,Msi (Tim Penasehat) : Namanya disebut-sebut 
tergabung bersama Tim 11. Tim 11 adalah tim pendukung Bupati Rita Widiya Sari, yang mempunyai peran 
penting dalam hal kebijakan di Kukar. Sejumlah proyek bermasalah mengalir  juga ke nama-nama di Tim ini. 
Dalam persidangan pengadilan tipikor  kasus korupsi dengan terdakwa Rita Widiya Sari dan Khairudin 
nama tim 11 beberapa kali disebut oleh Saksi.
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Munafri Arifuddin

Adalah menantu dari Aksa Mahmud (Pendiri Bosowa 
Group). 

Abd. Rahman Bando

Adalah birokrat di Pemerintah Kota Makassar. Berhenti 
sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk maju sebagai calon 
Wakil Walikota Makassar. Ia merupakan adik dari Muslimin 
Bando, Bupati Enrekang 2013-2018 dan 2018-sekarang.

Syamsu Rizal MI

Mantan Wakil Walikota Makassar pada periode 2014-2019. 
Saat itu ia maju bersama Ramdhan Pomanto dengan 
gagasan RTRW Kota Makassar. Pada Pilkada tahun ini, Deng 
Ical yang juga seorang pengusaha ini mencalonkan diri 
sebagai Walikota Makassar.

Fadli Ananda

Adalah pengusaha yang pertama kali masuk gelanggang 
pilkada tahun ini sebagai calon Wakil Walikota. Fadly adalah 
Direktur Utama PT Ananda Idy Bahagia berdasarkan 
dokumen Ditjen AHU sebanyak 1.500 saham dengan total 
nilai sebesar Rp. 1.500.000.000.

Irman Yasin Limpo

Seorang birokrat yang telah mengisi berbagai posisi di tingkat 
daerah hingga provinsi. Maju sebagai calon Walikota Makassar dan 
mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ia merupakan adik 
dari Syahrul Yasin Limpo yang menjadi Menteri Pertanian. Irman 
Yasin Limpo atau yang akrab dipanggil None ini tercatat memiliki 
pelanggaran Kode Etik ASN yang telah diputuskan terbukti oleh 
Komite Aparatur Sipil Negara (Alfarizi, 2020). Sebelumnya Bawaslu 
Makassar menemukan dugaan pelanggaran yakni pendekatan ke 
partai politik, mempromosikan dirinya sebagai calon kepala daerah, 

Muh. Zunnun Armin NH

adalah seorang pengusaha dan juga mantan anggota DPRD Provinsi 
Sulsel. Zunnun merupakan anak Nurdin Halid. Pada Pilkada tahun ini 
ia mencalonkan diri sebagai Wakil Walikota Makassar.

Fatmawati Rusdi

Merupakan suami dari Rusdi Masse, yang merupakan anggota DPR RI yang juga sebagai pengusaha. Fatmawati Rusdi juga 
pengusaha (Direktris PT Bayumas Jaya Mandiri Lines Jakarta. Dokumen Pro�l Perusahaan PT Bayumas Jaya Mandiri Lines 
menunjukkan Fatmawati memiliki 400 lembar saham dengan nilai Rp. 400.000.000. Mantan anggota DPR RI periode 2014-2018 
ini pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Sidrap pada tahun 2018 namun gagal terpilih.

Munafri Arifuddin dan Abd. Rahman Bando

Syamsu Rizal MI dan Fadli Ananda

Irman Yasin Limpo dan Muh. Zunnun Armin NH



Harta Kekayaan Paslon

Moh. Ramdhan Pomanto & Fatmawati 
Moh. Ramdhan Pomanto
Pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (2020) menyebutkan jumlah 
kekayaan Danny sebesar Rp. 197.522.838.457 (195,5 miliar). Harta yang dimiliki didominasi dengan kepemilikan tanah 
dan bangunan yang mencapai 42 dengan total nilai Rp. 156.957.834.000. Jumlah alat transportasi dan mesin yang 
dimiliki sebanyak 10 buah dengan total nilai Rp. 3.504.000.000

Fatmawati Rusdi
Pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (2020) menyebutkan jumlah 
kekayaan Fatma sebesar Rp. 62.946.559.087 (62,9 miliar). Harta yang dimiliki didominasi dengan kepemilikan tanah dan 
bangunan yang mencapai 22 dengan total nilai Rp. 54.701.600.000. Jumlah alat transportasi dan mesin yang dimiliki 
sebanyak 12 buah dengan total nilai Rp. 2.260.000.000.

Munafri Arifuddin dan Abd. Rahman Bando
Munafri Arifuddi
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (2020) tercatat kekayaan Munafri 
sebesar Rp. 4.807.869.082 (4,8 miliar). Harta yang dimiliki didominasi dengan kepemilikan tanah dan bangunan yang 
mencapai 8 dengan total nilai Rp. 7.250.000.000. Jumlah harta kekayaan telah dikurangi total utang sebanyak Rp. 
3.683.362.751

Abd. Rahman Bando
Pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (2020) menyebutkan jumlah 
kekayaannya sebesar Rp. 39.478.148.898 (39,4 miliar). Harta yang dimiliki didominasi dengan kepemilikan tanah dan 
bangunan yang mencapai 41 dengan total nilai Rp. 36.104.505.000. Jumlah alat transportasi dan mesin yang dimiliki 
sebanyak 6 buah dengan total nilai Rp. 1.495.000.000.

Syamsu Rizal MI dan Fadli Ananda
Syamsu Rizal MI
Pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan
Korupsi (2020) menyebutkan jumlah kekayaan Deng Ical sebesar Rp. 32.533.914.495 (32,5 miliar). Harta yang dimiliki 
didominasi dengan kepemilikan tanah dan bangunan yang mencapai 18 dengan total nilai Rp. 18.308.900.000. Jumlah 
alat transportasi dan mesin yang dimiliki sebanyak 25 buah dengan total nilai Rp. 7.120.000.000.

Fadli Ananda
Pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (2020) menyebutkan jumlah 
kekayaan Fadly sebesar Rp. 149.259.675.073 (149,2 miliar). Harta yang dimiliki didominasi dengan kepemilikan tanah 
dan bangunan yang mencapai 4 dengan total nilai Rp. 146.700.000. Jumlah alat transportasi dan mesin yang dimiliki 
sebanyak 1 buah dengan total nilai Rp. 550.000.000.

Irman Yasin Limpo dan Muh. Zunnun Armin NH
Irman Yasin Limpo
Pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (2020) menyebutkan jumlah 
kekayaan Irman sebesar Rp. 9.194.448.282 (9,1 miliar). Harta yang dimiliki didominasi dengan kepemilikan tanah dan 
bangunan yang mencapai 10 dengan total nilai Rp. 7.325.000.000.

Muh. Zunnun Armin NH
Pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (2020) menyebutkan jumlah 
kekayaan Zunnun sebesar Rp. 5.445.000.000 (5,4 miliar). Harta yang dimiliki didominasi dengan kas dan setara kas 
sebesar Rp. 2.050.000.000. Kepemilikan tanah dan bangunan yang mencapai 1 dengan total nilai Rp. 1.000.000.000. 
Jumlah alat transportasi dan mesin yang dimiliki sebanyak 2 buah dengan total nilai Rp. 1.845.000.000.
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Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon

Moh. Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi
Berdasarkan Laporan Penerimaan Sumbangan 
Dana Kampanye (LPSDK) KPU Kota Makassar 
(2020) menyebutkan untuk jumlah pasangan 
nomor urut 1 ini sebesar Rp. 200.000.000 yang 
bersumber dari sumbangan pasangan calon.
 

Moh. Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi
Berdasarkan Laporan Penerimaan Sumbangan 
Dana Kampanye (LPSDK) KPU Kota Makassar 
(2020) menyebutkan untuk jumlah pasangan 
nomor urut 1 ini sebesar Rp. 200.000.000 yang 
bersumber dari sumbangan pasangan calon.
 

Munafri Arifuddin dan Abd. Rahman Bando
Berdasarkan Laporan Penerimaan Sumbangan 
Dana Kampanye (LPSDK) KPU Kota Makassar 
(2020) menyebutkan untuk jumlah pasangan 
nomor urut 2 ini sebesar Rp. 7.692.000.000 
dengan perincian, sumbangan pasangan calon 
sebesar Rp. 2.040.000.000, sumbangan pihak lain 
perseorangan Rp. 75.000.000, sumbangan pihak 
lain Badan Hukum swasta Rp. 5.550.000.000 
(uang) dan Rp. 27.000.000 (jasa).

Syamsu Rizal MI dan Fadli Ananda
Berdasarkan Laporan Penerimaan Sumbangan 
Dana Kampanye (LPSDK) KPU Kota Makassar 
(2020) menyebutkan untuk jumlah pasangan 
nomor urut 3 ini sebesar Rp. 674.909.500 dengan 
rincian, sumbangan pasangan calon Rp. 
600.309.500 (uang) dan Rp. 74.600.000 (barang).

Irman Yasin Limpo dan Muh. Zunnun Armin NH
Berdasarkan Laporan Penerimaan Sumbangan 
Dana Kampanye (LPSDK) KPU Kota Makassar 
(2020) menyebutkan untuk jumlah pasangan 
nomor urut 4 ini sebesar Rp. 366.060.000 dengan 
rincian, sumbangan pasangan calon Rp. 
7.500.000 (uang) dan Rp. 40.000.000 (jasa), 
sumbangan pihak lain perseorangan Rp. 
110.000.000 (uang) dan Rp. 208.560.000 (barang).
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Tim Kampanye dan Pendukung Paslon

Moh. Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi (Nomor Urut 1)

Hasil penelusuran tim riset mengenai pro�l para tim kampanye dan pendukung pasangan nomor 1 ini didominasi oleh 
para politisi partai pengusung serta pendukung dan anggota Dewan (DPR RI, DPRD Sulsel dan DPRD Makassar). 
Beberapa diantaranya juga berlatar belakang sebagai pengusaha. Berikut beberapa yang menjadi sorotan.

Andi Iwan Darmawan Anas (Ketua Tim Pemenangan), Andi Iwan Darmawan Anas ditunjuk sebagai ketua tim 
pemenangan pasangan nomor 1 ini. Andi Iwan merupakan ketua DPW Partai Gerindra Sulsel. Selain itu ia juga 
sebagai anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra daerah pemilihan Sulawesi Selatan II. Andi Iwan juga merupakan 
seorang pengusaha dan memiliki jabatan sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sulsel.

Andi Iwan merupakan Direktur Utama PT. Wardana Artha Guna. Beberapa pemberitaan (Redaksi Ujungpandang 
Pos, 2020; Ruslan, 2019; Irfan, 2020) menyebutkan bahwa ia adalah pemilik dari PT Wardana Artha Guna. Pada 
tahun 2010 perusahaan ini diputus bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 
dengan Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2010. Perusahaan tersebut terbukti melanggar Pasal 22 Undang- Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pekerjaan 
Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Takalar DIPA Stimulus Fiskal TA 2009. Perusahaan tersebut 
diharuskan membayar denda secara tanggung renteng Bersama 2 terlapor lainnya sebesar Rp. 400.000.000.

Rusdi Masse Mappasessu, adalah Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan dan anggota DPR RI Fraksi Partai 
Nasdem daerah pemilihan Sulawesi Selatan III. Mantan Bupati Sidrap periode 2008-2018 dan suami dari 
Fatmawati Rusdi yang maju sebagai calon Wakil Walikota. Rusdi adalah pengusaha dengan mendirikan PT 
Bayumas Jaya Mandiri (Editor Rakyat, 2016; Sappewali, 2018; Simamora, 2012) yang bergerak di bidang 
ekspedisi.

Saat ini ia dilaporkan oleh Kisman Latumakulita (Aji, 2020) ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan 
grati�kasi untuk mengatur kuota impor buah. Laporan tersebut didasarkan atas hasil investigasi tempo.co.

Munafri Arifuddin dan Abd. Rahman Bando (Nomor Urut 2)

Berdasarkan Keputusan KPU Kota Makassar tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 
2020, pasangan nomor urut 2 ini didukung oleh Partai Demokrat, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP) dengan total kursi sebanyak 13 kursi. Pasangan ini juga didukung oleh Partai Solidaritas 
Indonesia (PSI).

Hasil penelusuran tim riset mengenai pro�l para tim kampanye dan pendukung pasangan nomor 2 ini didominasi oleh 
para politisi partai pengusung serta pendukung dan anggota Dewan DPRD Makassar. Beberapa diantaranya juga 
berlatar belakang sebagai pengusaha. Berikut beberapa yang menjadi sorotan.

Erwin Aksa, merupakan seorang pengusaha sekaligus petinggi partai Golkar. Ia adalah Komisaris Utama 
Bosowa Grup dan pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Dokumen Pro�l Perusahaan PT Semen 
Bosowa Maros menyebutkan bila Erwin Aksa sebagai Wakil Komisaris Utama yang memiliki 8.500 lembar saham 
dengan nilai mencapai Rp. 8.500.000.000. PT Semen Bosowa Maros juga memiliki saham yang mencapai Rp. 
385.000.000.000 pada PT Semen Bosowa Indonesia.

Melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 tahun 2020, ia termasuk dalam 
Satuan Tugas Omnibus Law Bersama 127 anggota. 

Bosowa Group memiliki beberapa anak perusahaan di antaranya PT Bosowa Energi dan Bosowa Semen. Bosowa 
Energi membangun PLTU Punagaya yang diduga (Syarief, 2019) limbah pembuangannya mencemari lingkun-
gan membuat kekeruhan dan salitasi pada sumur warga. Penelitian yang dilakukan Tetty, Baso dan Syamsuddin 
(2014) yang menunjukkan terjadi penurunan pendapatan yang cukup signi�kan antara petani rumput laut yang 
berada jauh dari pembuangan limbah air panas PLTU Punagaya dengan lahan budidaya yang jaraknya dekat 
dengan saluran pembuangan air bahan. Produksi rumput laut berkurang dan menyebabkan kerugian bagi 
petani.

Munafri Arifuddin dan Abd. Rahman Bando (Nomor Urut 2)
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Syamsu Rizal MI dan Fadli Ananda (Nomor Urut 3)

Berdasarkan Keputusan KPU Kota Makassar tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 
2020, pasangan nomor urut 2 ini didukung oleh Partai Demokrat, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP) dengan total kursi sebanyak 13 kursi. Pasangan ini juga didukung oleh Partai Solidaritas 
Indonesia (PSI).

Hasil penelusuran tim riset mengenai pro�l para tim kampanye dan pendukung pasangan nomor 2 ini didominasi oleh 
para politisi partai pengusung serta pendukung dan anggota Dewan DPRD Makassar. Beberapa diantaranya juga 
berlatar belakang sebagai pengusaha. Berikut beberapa yang menjadi sorotan.

Solihin Kalla, menjadi salah satu pendukung dari pasangan nomor urut 2. Meskipun tidak termasuk dalam tim 
kampanye yang terdapat dalam berkas yang diserahkan ke KPU Kota Makassar, namun dalam beberapa 
pemberitaan ia terlibat aktif dalam mendukung pasangan nomor urut 2 ini (Mirsan, 2020; Sabri, 2020; Editor 
Pedoman Rakyat, 2020; Kambie, 2020) disebutkan sebagai wakil ketua tim pemenangan (Mirsan, 2020).

Solihin Kalla merupakan pengusaha dan Presiden Direktur Kalla Group. Salah satu anak perusahaan yakni PT 
Bumi Mineral Sulawesi. Solihin Kalla pada perusahaan ini tercatat sebagai Komisaris. Perusahaan tersebut 
mendirikan Pabrik Smelter di Luwu Timur. Namun pembangunan Smelter dan Pelabuhan sebagai jalur keluar 
masuk bahan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Pembangunan pelabuhan dilakukan sedangkan 
belum memiliki izin (Husain, 2019; Redaksi Tekape, 2019).

Selain itu pembangunan pelabuhan juga berdampak pada kerusakan ekosistem laut (Husain, 2019) karena 
pembangunan pelabuhan melintasi kawasan hutan Mangrove yang masuk kategori hutan lindung. 
Pembangunan pabrik smelter juga merusak ekosistem laut di Desa Karang-karangan (Redaktur Tekape, 2019). 
Pembangunan jaringan transmisi PT BMS juga diduga melanggar penggunaan Kawasan Hutan Lindung 
(Redaksi Koran Seruya, 2019). Ketua Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL), Ismail 
Ishak mengungkap jika PT BMS belum memiliki ijin menggunakan kawasan hutan dari telah melakukan aktivitas 
(Redaksi Koran Seruya, 2019).

Fathul Fauzi Nurdin, merupakan anak dari Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Beberapa pemberitaan 
mengungkap jika ia menjadi pendukung pasangan nomor urut 3 (Rasyad, 2020; Nurjannah, 2020; Suriadi, 2020). 
Fathul juga merupakan Ketua Banteng Muda Indonesia Sulawesi Selatan yang merupakan organisasi sayap PDIP.

Pada temuan Koalisi Selamatkan Laut Indonesia (KSLI, 2020) menyebutkan Fathul memiliki kedekatan dengan 
Akbar Nugraha yang merupakan teman seangkatan di Binus University. Selain itu Fathul juga menjadi 
penghubung bagi Abil Iksan. Akbar Nugraha merupakan Direktur di PT. Banteng Laut Indonesia serta Abil Iksan 
yang menjabat sebagai Direktur di PT. Banteng Laut Indonesia dan PT. Nugraha Indonesia Timur yang seperti 
diketahui kedua perusahaan tersebut memiliki ijin konsesi tambang pasir laut. Lokasi ruang tambang pasir laut 
merupakan wilayah tangkap nelayan masyarakat pulau Kodingareng. Perlu diketahui bahwa adanya tambang 
pasir laut mengakibatkan berbagai dampak buruk sosial, ekonomi, hingga psikologis terhadap masyarakat 
Kodingareng.

Ilham Arif Sirajuddin, merupakan salah satu pendukung dari pasangan nomor urut 3. Aktivitas dukungannya 
telah terlihat sejak awal Syamsu Rizal MI dan Fadli Ananda dipasangkan (Mirsan, 2020; Syam, 2020; Tim 
SINDOnews, 2020).

IAS, sapaan akrabnya merupakan Walikota Makassar dua periode yakni 2004- 2009 dan 2009-2014. IAS juga 
pernah terjerat kasus tindak pidana korupsi. Melalui Putusan Pengadilan Negeri No: 
123/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST dengan putusan pidana 4 tahun penjara. Penyalahgunaan wewenang 
dilakukan dalam proses Kerjasama rehabilitasi, operasi, dan transfer Instalasi Pengolahan Air II Panaikang Tahun 
2007-2013 antara PT Traya dengan PDAM Kota Makassar (Movanita, 2015). Kasus tersebut menyebabkan 
kerugian negara sebesar Rp. 45.844.159.843.
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Irman Yasin Limpo dan Muh. Zunnun Armin NH (Nomor Urut 4)

Berdasarkan Keputusan KPU Kota Makassar tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 
2020, pasangan nomor urut 4 ini didukung oleh Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan 
Partai Amanat Nasional (PAN) dengan total kursi sebanyak 15 kursi. Selain itu pasangan ini didukung oleh Partai 
Berkarya dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Di antara pendukung dan tim kampanye yang paling menonjol adalah sebagai berikut:

Nurdin Halid,  punya sejarah panjang dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Ia merupakan Wakil Ketua Umum 
DPP Golkar. Nurdin Halid adalah ayah dari Zunnun yang maju sebagai calon Wakil Walikota Makassar. Selain itu 
ia merupakan seorang pengusaha tambak melalui PT. Agro Nusantara Halid (Azis, 2018). Ia juga pernah divonis 
bersalah oleh Mahkamah Agung pada tahun 2007 atas kasus korupsi minyak goreng Bulog saat ia menjabat 
sebagai Ketua Umum Koperasi Distribusi Indonesia (KDI). Total kerugian negara mencapai Rp. 169,7 miliar yang 
akhirnya divonis 2 tahun penjara dan denda Rp. 30.000.000 (Tempo, 2007).

Andi Patabai Pakobori,  merupakan Ketua Tim Pemenangan. Ia merupakan Ketua DPW Partai Berkarya Sulsel 
dan juga seorang mantan Bupati Bulukumba (1995-2005).

Wisata Premium dan Krisis Lingkungan

Sebagai sebuah kawasan yang berada di ujung utara pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara memiliki keunikan posisi 
geogra�s karena berada di bibir Samudera Pasi�k.  Karena keunikan posisi geogra�s inilah, provinsi ini diproyeksikan sebagai 
salah satu wilayah kawasan pariwisata premiun pada tahun 2019 oleh Presiden Jokowi melalui skema Kawasan Ekonomi 
Khusus dengan payung hukum Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2019  tentang Kawasan Ekonomi Khusus Likupang.

Nama Likupang dan kawasan pariwisata di Sulawesi Utara Umumnya, sebenarnya telah disebutkan di dalam PP No. 50 Tahun 
2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 secara detail dengan menyebut 
sejumlah tempat, yaitu: Bogani Nani Wartabone dan sekitarnya; Manado Kota dan Sekitarnya; Tomohon – Tondano dan 
sekitarnya; Bunaken dan Sekitarnya; Bitung – Lembeh dan sekitarnya; Likupang dan sekitarnya; Sangihe – Talaud dan 
Sekitarnya. Dengan demikian, proyek pembangunan pariwisata KEK Likupang terhubung dengan tempat-tempat lain di 
Sulawesi Utara sebagai satu kesatuan. 

Penetapan KEK Likupang yang berlokasi di Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, seluas 197,4 hektar, tidak 
terlepas dari peran PT Minahasa Permai Resort Development yang mengusulkan kawasan tersebut menjadi kawasan wisata 
premium. PT Minahasa Permai Resort Development merupakan anak perusahaan dari Sintesa Group yang dimiliki oleh Shinta 
Widjaja Kamdani.

Nama Shinta Widjaja Kamdani bukanlah nama yang asing. Ia merupakan wakil ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) 
bidang Hubungan Internasional yang getol mempromosikan RUU Cipta Kerja sebelum disahkan oleh DPR RI dan 
ditandatangani oleh Jokowi pada 2 November 2020 lalu.

Dengan demikian, penetapan Likupang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata premium, merupakan kepentingan 
pengusaha dalam rangka memperkuat penguasaan kawasan pesisir, apalagi perusahaan ini diketahui memiliki lahan seluas 
700 hektar lahan di kawasan pariwisata tersebut. Hal ini sejalan dengan agenda UU Cipta Kerja yang mendorong industri 
pariwisata skala besar masuk menguasai kawasan pesisir di Indonesia. 

Selain itu, proyek pariwisata KEK Likupang, akan didanai oleh Pemerintah China melalui skema. Salah satu perusahaan semen 
China, Anhui Conch Investment Company, telah menyatakan komitmen untuk berinvestasi sebesar 200 juta USD. Dana sebesar 
ini didorong untuk membangun hotel 30 lantai guna memfasilitasi wisatawan China yang setiap tahun jumlahnya terus 
mengalami peningkatan. Wisatawan China merupakan 80 persen dari total wisatawan mancanegara yang data dan 
berkunjung ke Sulawesi Utara, khususnya Manado, Likupang, dan sekitarnya. Setiap bulan diperkirakan sebanyak 4000 
wisatawan China datang dan berkunjung.

Sulawesi Utara



Tiga Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara

Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar

Saat ini masih menjabat sebagai Bupati Minahasa Selatan di 
periode yang kedua. Tetty, sapaan akrabnya, lahir dari 
keluarga teknokrat dan politikus. Ia berpasangan dengan 
Sehan Salim Landjar. Saat menjabat sebagai Bupati 
Minahasa Selatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI 
sempat menggeledah kantornya terkait dana tunjangan 
serti�kasi guru.

Olly Dondokambey - Steven Kandauw

Gubernur petahana adalah bendahara Umum DPP PDI 
Perjuangan ini sebelum menjabat sebagai gubernur, adalah 
seorang anggota DPR RI.  Dia tetap memilih Steven 
Kandouw sebagai calon wakil gubernur seperti pada 
pilkada 2015 silam. 

Vonny Anneke Panambunan- Hendry Runtuwen

Vonny adalah sosok kontroversial yang masih menjabat 
sebagai Bupati Minahasa Utara. Pernah menjabat sebagai 
Bupati Minahasa Utara periode 2005–2010, tetapi Vonny 
terganjal kasus korupsi pembangunan Bandar Udara di 
Kutai Kartanegara, Kaltim. Vonny tak bisa menyelesaikan 
masa kepemimpinannya, dan harus mendekam di balik 
jeruji besi. Pada tahun 2015, Vonny kembali maju di Pilkada 
Minahasa Utara, dan mendapat dukungan warga sehingga 
menjabat lagi sebagai bupati hingga 2020.

Jarak perjalanan udara dari daratan China ke Manado cukup singkat atau hanya tiga jam dari  Guangzhou. Hal ini merupakan 
salah satu faktor yang menjadi pilihan bagi wisatawan asal Tiongkok berkunjung ke Manado. Sebagai bagian dari komitmen 
investasi pariwisata di KEK Likupang, Anhui Conch Investment Company telah dan tengah membangun pabrik semen dengan 
total investasi sebesar 600 juta USD dengan target produksi sebanyak 4,4 juta ton per tahun. Pabrik semen ini dibangun di 
kawasan seluas 600 ha yang berlokasi di Desa Solong Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi 
Utara. Anhui Conch Investment Company kini sudah memiliki anak perusahaan dengan nama PT Conch North Sulawesi 
Cement. Perusahaan inilah yang menjalankan operasional usaha pabrik semen di Sulawesi Utara. Kini, PT Conch North 
Sulawesi Cement  tengah membangun pabrik pengemasan semen di Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Sulawesi 
Tengah.  

Di dalam skema kerjasama Belt and Road Initiative (BRI) di Sulawesi Utara, Pemerintah China ikut membangun bandara 
internasional di Pulau Lembeh sebagai infrastruktur pendukung KEK sekaligus terhubung dengan KEK Bitung. Rencananya, 
dengan investasi awal sebesar 5 triliun, bandara Lembeh akan memiliki runaway sepanjang 4000 meter.  Bersamaan dengan 
ini, di kawasan sekitar Likupang akan dibangun jembatan Bitung-Lembeh dengan panjang kurang lebih 1.000 meter dengan 
nilai investasi diperkirakan sebesar 3 triliun rupiah.
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Krisis Lingkungan
Kekayaan alam Sulawesi Tengah membuat pemerintah 
mengobral banyak izin tambang terutama tambang nikel. Tiga 
kabupaten terbesar pemberian izin nikel yakni Kabupaten 
Morowali 37 Izin Usaha Pertambangan (IUP), Kabupaten Morowali 
Utara 21 IUP, dan Kabupaten Banggai 20 IUP. Selain itu, di 
Kabupaten Tojo Una-Una juga ada 2 IUP. Total luas konsesi 
tambang dari seluruh izin tersebut, sebesar 214. 076. 33 ha. 
 
Kawasan rawan bencana Sulteng ada diMorowali yang pada aal 
juni 2019, banjir bandang menyerang desa Lele, Dampala, dan 
Siumbatu, Kecamatan Bahodopi. Ratusan warga mengungsi ke 
desa tetangga dan banjir juga merusak lahan-lahan pertanian dan 
mematikan ternak warga. Warga meyakini banjir terjadi karena 
akti�tas tambang nikel di hulu perkampungan. 
 
Morowali Utara juga dilanda banjir pada Juni 2019. Luapan Sungai 
Tambalako merendam beberapa desa di Kabupaten Marowali 
Utara. Desa yang terendam banjir antara lain Desa Korowou, Desa 
Kumpi, Desa Korompeli, dan Desa Beteleme di di Kecamatan 
Lembo; serta Desa Ronta, Desa Pontangoa, dan Desa Petumbea di 
Kecamatan Lembo Raya. Ratusan warga Desa Ronta menjadi 
korban paling parah. Sedikitnya 35 rumah warga dan dua sekolah 
terendam banjir. Di Desa Pontangoa, ada sekitar 30 hektare 
persawahan warga yang terdampak banjir, lalu 1 hektare kebun 
sawit, 70 hektare kebun tanaman nilam, dan 2 hektare kebun 
jagung. Dadan mengatakan ada 13 warga dari wilayah Koronsusu 
yang dievakuasi menggunakan perahu katinting.

Sementara Donggala dilanda longsor pada Januari 2019 di Desa 
Loli Dondo Kecamatan Banawa. Curah hujan yang tinggi 
membuat tambang Galian C di desa tersebut longsor. Palu 
diguncang gempa dan tsunami. Sebuah PLTU di daerah tersebut 
tersapu banjir dan limbahnya menyebar ke pemukiman warga 
tanpa adanya pemulihan. 

Parigi Moutong juga banjir dan sekitar 17 rumah warga hanyut 
terbawa arus, yaitu 14 rumah di desa Boentongo dan 3 rumah di 
desa Olobaru. Ada 12 desa dari 4 kecamatan yang juga 
terdampak, yakni 6 desa di Kecamatan Parigi, 2 desa di Kecamatan 
Parigi Barat, dan 2 desa di Kecamatan Tinombo Selatan. Selain itu 
ada 7 jembatan ambruk. 
 
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
Sulawesi Tengah, selama dua tahun terakhir, bencana alam 
berupa banjir dan tanah longsor paling menonjol di sejumlah 
daerah di Sulawesi Tengah. 
 
Tahun 2020 kembali terjadi di di sejumlah daerah di Sulteng. 
seperti kabupaten morowali, morowali utara, poso, parigi 
moutong, dan sigi. Penyebab banjir dan tanah longsor tersebut, 
selain curah hujan yang tinggi juga diakibatkan oleh degradasi 
hutan, tak bisa dipungkiri Sulteng telah mengalami krisis 
lingkungan akibat masifnya alih fungsi lahan, ilegal loging dan 
pemberian izin-izin tambang dan perkebunan sawit belum lagi 
adanya aktivitas tambang ilegal yang begitu marak di sulteng 
hingga merambah ke area kawasan hutan.hal ini juga yang 
menjadi penyebab terjadinya banjir, seperti di dua kabupaten 
yaitu kabupaten morowali, morowali utara sudah menjadi 
langganan banjir ketika musim penghujan turun.

Sulawesi Tengah
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Berdasarkan data JATAM  Sulteng, terdapat 39 IUP operasi produksi untuk izin pertambangan pasir, batu, dan kerikil 
yang berada di Kota Palu yang diterbitkan pemerintah daerah. Selain itu, ada satu Kontrak Karya yang diterbitkan oleh 
pemerintah pusat melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk PT Citra Palu Mineral (PT 
CPM), anak usaha Bumi Resources  dengan komoditas emas di Kecamatan Palu Timur sebelum dimekarkan menjadi 
Kecamatan Mantikulore pada tahun 2012, diduga berada dalam kawasan rawan bencana seperti yang dijelaskan Perda 
Tata Ruang Kota Palu. 
 
Ancaman bencana alam juga mengintai masyarakat Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikolere setelah diterbitkannya 
Peningkatan IUP Operasi Produksi PT Citra Palu Mineral oleh Kementerian ESDM Republik Indonesia dengan  Nomor 
422.K/30.DJB/2017. Karena penerbitan IUP OP untuk PT Citra Palu Mineral yang ternyata juga diduga bertentangan 
dengan Perda RTRW Kota Palu. Dalam Perda RTRW menyebutkan bahwa Kecamatan Mantikulore juga masuk dalam 
kawasan rawan bencana tanah longsor.

Tambang di Kawasan Bencana

PLTU Batubara

Di Morowali, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas terpasang 1.130 megawatt. Laporan resmi IMIP 
menyebut, pada 2017, batubara yang digunakan PLTU untuk menyuplai kebutuhan energi PT SMI, PT GCNS, PT ITSS 
mencapai 4 juta ton. Konsumsi batubara juga terus meningkat sejalan dengan pembangunan smelter, aneka pabrik, dan 
PLTU di kawasan tersebut.
 
Pembakaran batubara di IMIP juga telah menimbulkan masalah yang sangat serius, khususnya di sektor lingkungan hidup 
dan kesehatan masyarakat. Debu batubara menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup masyarakat di sekitar PLTU. 
Menurut data di Puskesmas  Bahodopi, tren penyakit ISPA dan penyakit lainnya yang terus terjadi, bahwa 52% warga yang 
melakukan pemeriksaan kesehatan telah mengidap penyakit ISPA. Tren penyakit terus meningkat setiap tahun. Misalnya 
tahun 2017 ada 1.907 jiwa yang mengidap ISPA, kemudian meningkat di tahun 2018 yang berjumlah 2.522 jiwa yang 
terinfeksi penyakit ISPA.

PLTU Panau berlokasi di Tawaeli Kecamatan Palu Utara, Kota Palu. Setiap harinya menghasilkan sejumlah abu buangan dari 
pembakaran batubara. Jumlah produksi abu batubara yang mencapai 10-15 juta ton per hari. Masalah yang cukup serius 
juga terjadi pada proses pembuangan limbah B3 �y ashdan bottom ash, ditempatkan di samping sungai dan sangat dekat 
dengan pemukiman warga. Akibat pembuangan limbah tersebut, hampir seluruh rumah masyarakat terpapar debu 
beracun itu. Akibatnya masyarakat tidak bisa memasak karena debu tersebut masuk ke dalam rumah-rumah masyarakat. Di 
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Selain tambang-tambang yang diberikan izin merusak lingkungan, juga ada pertambangan emas  ilegal di Sulawesi 
Tengah, tepatnya di desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong. Seorang pengusaha ada di balik 
operasi tambang liar ini.  yang dilakukan salah seorang pengusaha. Aktivitas tambang ilegal ini berdampak buruk bagi 
masyarakat sekitar dan telah disorot oleh Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah dan Ombudsman. 

Dampak tambang liar yang tercatat adalah rusaknya sungai Olaya. Padahal sungai ini menjadi penting sebagai sumber air 
bagi peternakan dan nelayan. Nelayan harus mencari ikan lebih jauh dari dari lokasi tangkap biasanya. Imbas lainnya 
adalah semakin seringnya banjir melanda desa mereka yang merusak perkebunan kakao, cengkeh, kelapa dan pisang.

Telah terjadi endapan limbah tailing di dasar sungai hingga berdampak pada kawasan pesisir laut. Air sungai tidak bisa lagi 
digunakan untuk pengairan sawah. 

Tambang Ilegal

Luasan IUP dalam wilayah kawasan hutan berjumlah 16.000 Ha. Termasuk sebanyak 15 perusahaan tambang nikel. Pada 
2019, JATAM Sulteng juga menemukan 6 perusahaan tambang di Kabupaten Banggai  yang diduga tidak mengantongi izin 
pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. 

Tambang di Kawasan Hutan

Rencana pembuangan limbah tailing ke laut dalam juga akan mengancam perairan Morowali yang termasuk dalam coral 
triangle, yaitu kawasan perairan di barat Samudra Pasi�k, termasuk Indonesia yang mengandung keragaman spesies yang 
sangat tinggi (hampir 600 spesies terumbu karang) dan menjadi penopang biota laut di sekitarnya.
 
Setidaknya ada 3000 hektare terumbu karang di bawah Laut Morowali, khususnya ±710 hektare di Kecamatan Bahodopi. 
Pada tahun 2018, Morowali menjadi produsen perikanan laut tangkap tertinggi di Sulawesi Tengah dengan 34,12 kiloton, 
atau setara Rp 678,9 miliar. Ekosistem sekaya ini, menjadi habitat bagi banyak biota laut, termasuk ikan yang ditangkap 
nelayan. Lokasi rencana perairan pipah bawah laut untuk penempatan tailing di Desa Fatu�a Kecamatan Bahodopi 
Kabupaten Morowali yang direncanakan PT Hua Pioneer Indonesia ini tidak diatur dalam Perda Sulteng tentang Rencana 
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWPK3) 10/2017 sebagaimana tertuang pada Pasal 31 ayat (3).

Pembuangan Tailing

Morowali Utara

Masyarakat Desa Ganda-ganda, Kecamatan Petasia mengeluhkan beroperasinya pabrik smelter PT COR II. Perusahaan ini 
membangun smelter nikel berkapasitas 100 metrik ton (MT) per tahun, dengan luas wilayah operasi mencapai 295 hektar, dan 
di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Sejak beroperasinya pabrik PT COR II, begitu banyak dampak yang ditimbulkan. 
yang paling dirasakan yaitu adanya polusi udara yang beterbangan ke pemukiman penduduk. dalam beberapa kali 
pertemuan, perusahaan mengakui kondisi ini terjadi karena adanya kerusakan pada blower dan penyaring udara.
 
Debu �y ash material yang memiliki ukuran butiran halus berwarna ke abu-abuan yang diperoleh dari hasil pembakaran 
batubara sangat berbahaya, karena dihasilkan dari tungku dan pembangkit listrik batubara. Apalagi pabrik hanya dibatasi 
tembok dan perumahan penduduk. Dengan radius nol - lima meter. COR II juga diduga tak punya pengolahan limbah cair dan 
padat serta tak ada tempat penumpukan batubara yang layak sesuai persyaratan dalam AMDAL. Hal ini juga sejalan dengan 
hasil temuan lapangan di DLHD Morowali Utara yang menyatakan bahwa PT COR II tidak mengantongi izin limbah B3. Adapun 
dampak yang dirasakan oleh masyarakat sejak beroperasinya pabrik tersebut yaitu telah merasakan sakit area tenggorokan 
dan sesak napas.
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Harta Kekayaan Paslon sebagaimana laporan LHKPN:

Hidayat Lamakarate - Bartolomeus Tandigala – Paslon Nomor Urut 1
(Didukung oleh PDIP, Gerindra, Berkarya, PBB, PSI, PKPI, Gelora)

Paslon Gubernur Sulteng

Perusahaan nikel untuk baterai kendaraan listrik, Hua Pioneer membatalkan permintaan izin pembuangan tailing ke 
laut Morowali. Nani Hendiarti, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, 
mengungkapkan bahwa penarikan permintaan izin terkait kompleksitas dampak tailing di laut.
 
Sebelumnya, 4 perusahaan yang akan beroperasi di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) ini berencana membuang 
25 juta ton tailing per tahun ke laut. Total investasi mencapai USD 4,79 miliar. Dua diantaranya, PT QMB New Energy Ma-
terials dan PT Huayue Nickel & Cobalt, telah memulai konstruksi smelter sejak 2019 lalu. 
 
Produk berupa mixed hydroxide precipitate dan nikel sulfat akan digunakan sebagai bahan baku katoda baterai kenda-
raan listrik. Tsingshan Group, investor utama dua kawasan industri nikel di Morowali dan Weda. QMB New Energy adalah 
investor lainnya dari empat perusahaan tersebut. Kepemilikan atas keempat perusahaan tersebut. Salah satu investor 
QMB adalah raksasa baterai asal Tiongkok, Contemporary Amperex Technology (CATL), sementara Zhejiang Huayou 
Cobalt, produsen kobalt terbesar dunia, merupakan investor utama Huayue.

Hidayat Lamakarate

Pernah menjabat sebagai 
Pejabat Bupati Banggai Laut 
(2013), Pejabat Walikota Palu 
(2015), Staf Ahli Gubernur 
Bidang Pemerintahan, Hukum 
dan Politik (2015-2016) dan 
Sekretaris Daerah Provinsi 
Sulteng (2016-2020).

Bartolomeus Tandigala

Karir politik pemerintahannya 
dimulai sebagai Kepala 
Bappeda Sulteng, Kepala BPBD 
Sulteng dan Penjabat Bupati 
Morowali (2018).

Pada Pilkada 2020, Gerindra Sulteng mendukung Paslon Hidayat 
Lamakarate - Bartolomeus Tandigala. Gubernur Longki Djanggola 
menjadi salah satu penasehat tim Kampanye dan Pemenangan Paslon 01.  
Gubernur Longki Djanggola yang merupakan Ketua DPD Partai Gerindra 
Sulawesi Tengah diduga menerbitkan izin tambang operasi produksi 
untuk PT Trio Kencana pada Agustus 2020. 

Mohammad Hidayat Lamakarate

NAMA

Bartolomeus Tandigala

1.622.126.608

TOTAL

5.953.572.000

-

HUTANG

-

Cagub

ket

Cawagub
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Rusdy Mastura - Ma’mun Amir – Paslon Nomor Urut 2
(Didukung oleh PAN, HANURA, GARUDA, PKB, PERINDO, GOLKAR, DEMOKRAT, NASDEM, PKS, PPP)

Rusdy Mastura

Atau yang biasa dipanggil Cudy ini berkarir di dunia 
politik sejak menjadi Ketua DPW Pemuda Pancasila 
(1990 - 1997). Ia Ketua Ikatan Nasional Konsultan 
Indonesia (Inkindo) (1997 - 1998). Anggota DPRD 
Provinsi Sulteng (1997 - 1999), Ketua DPRD Kota Palu 
(1999 - 2005), Ketua DPP Golkar Kabupaten Donggala 
dan Walikota  Palu (2005 - 2015). Dia juga Ketua 
Dewan Pertimbangan Partai Nasdem.

Ma’mun Amir

Berkarir sebagai Kepala Bagian Keuangan Badan 
LITBANG Departemen Perindustrian dan 
Perdagangan (200 - 2001), Wakil Bupati Banggai 
(2001 - 2005) lalu menjabat sebagai Bupati Banggai 
(2005 - 2006), Plt Bupati Banggai (2006 - 2011) dan 
terakhir sebagai anggota DPD RI Dapil Sulteng 
(2014-2019).

Harta Kekayaan Paslon sebagaimana laporan LHKPN:

Rusdy Mastura

NAMA

Ma’mun Amir

6.352.695.600

TOTAL

7.342.576.494

-

HUTANG

-

Cagub

ket

Cawagub

Sumber: https://elhkpn.kpk.go.id/



Rakyat Indonesia, sebagai sumber suara bagi kontestasi pemilihan elektoral, harus kritis dan memahami kepentingan para 
kandidat dan juga para penguasa kapital keuangan yang berada di belakang para kandidat dan partai politik, yang berperan 
menjadi sponsor dan pemberi ijon.

Tanpa suara rakyat, ritual demokrasi, pilkada 2020 tidak memiliki makna dan tidak akan memiliki legitimasi. Rakyat Indonesia tidak 
boleh jadi Budak Politik Oligarki namun disaat yang bersamaan ditumbalkan menjadi korban investasi berbahaya mulai dari 
pertambangan hingga PLTU batubara dan proyek berkedok proyek strategis nasional.

Untuk itu melalui laporan ini Koalisi Bersihkan Indonesia menyerukan #MosiTidakPercaya.
 
Tindakan apa yang rakyat Indonesia dapat lakukan menghadapi Pilkada Oligarkis saat ini? Menolak berpartisipasi pada Pilkada 
serentak tahun 2020, apabila:

Tidak ada jaminan perlindungan hukum yang berkeadilan terhadap penggusuran ruang hidup, termasuk 
halaman, sawah, ladang, hutan, sungai dan laut sebagai sumber dan alat produksi rakyat atas nama 
pertumbuhan ekonomi nasional dan ambisi yang dibalut dalam omnibus law yang akan diwujudkan lewat 
perluasan perkebunan skala raksasa, tambang- tambang mineral, tambang-tambang batubara, pembangkit 
energi batubara dan energi berbahaya lainnya serta wujud lain ekstraktivisme seperti proyek raksasa 
pariwisata dan proyek food estate di wilayah tangkapan air, badan-badan sungai, hutan dan infrastruktur 
sosial ekologis yang selama ini menjadi sumber kehidupan

1.

KESIMPULAN & SERUAN

Ketiga hal tersebut, tidak akan terjadi tanpa perubahan yang mengakar. Oleh karena itu, #Bersihkan Indonesia menyerukan 
kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mendorong perubahan yang mengakar, melalui perubahan sistem politik, 
ekonomi, hukum, sosial budaya, dan teknologi secara cepat menuju Indonesia yang adil dan demokratis sepenuhnya.

Tidak ada jaminan langkah-langkah hukum yang berkeadilan untuk pemulihan hak-hak rakyat atas 
penggusuran dan penyerobotan rumah, halaman, sawah, ladang, kebun, hutan dan laut serta penghancuran 
ruang hidup yang sudah terjadi, pemulihan sejati yang merawat alam, menyembuhkan luka ekologis.

2.

Tidak ada niat dan kemauan politik dari mereka yang berkontestasi pada Pilkada serentak tahun 2020 untuk 
membongkar dan menuntaskan tunggakan kasus-kasus korupsi dan pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia 
(HAM) yang selama ini telah menjadi beban hingga gagal menyelenggarakan pelayanan publik dan 
pengembangan ekonomi-politik yang berkeadilan.

3.
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