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Pilkada Serentak 2020 & Pulau Wawonii yang Terus Terancam

1.  Potret Krisis

Pasca Pemilihan Presiden - Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif pada April 
2019 lalu, Indonesia kembali memasuki tahun politik, yakni Pilkada Serentak pada 9 
Desember 2020. 

Dari 270 daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020 itu, sebanyak 229 daerah di 
antaranya merupakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang, tak terlepas dari 
sejumlah masalah, terutama terkait ekspansi industri ekstraktif, mulai dari industri 
pertambangan dan migas, industri kehutanan dan kelapa sawit, industri pariwisata, 
hingga proyek reklamasi.

Aktivitas dari sejumlah industri tersebut, telah menimbulkan daya rusak yang parah: 
daratan, pesisir, dan laut serta sumber air dan pangan warga dihancurkan dan tercemar 
limbah tambang, bahkan tak sedikit warga tersingkir dari kampung - ruang hidupnya, 
kualitas lingkungan dan kesehatan warga terus merosot, berikut sejumlah warga yang 
berjuang menyelamatkan ruang hidup dan hak atas tanah - airnya mengalami 
kekerasan dan kriminalisasi, hingga ada yang berakhir di jeruji besi, sebagiannya lagi 
kehilangan nyawa.

Lantas, apakah Pilkada Serentak 2020 menghasilkan kepala daerah yang mampu 
mengatasi sejumlah persoalan di atas? Ataukah, justru semakin memperparah 
kerusakan yang telah ada, sebab, selain terdapat kepentingan oligarki di balik setiap 
pasangan calon, juga akibat telah disahkannya UU Minerba No 3 Tahun 2020 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
yang memberikan keistimewaan bagi perluasan investasi korporasi?

Telah menjadi rahasia umum, bahwa pesta elektoral seperti pilkada menjadi ajang 
perebutan kuasa dan jabatan bagi para elit politik dan pebisnis untuk mendapat 
kepastian dan jaminan hukum bagi kenyamanan dan perluasan bisnis mereka di 
berbagai daerah.

Laporan Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(Litbang KPK) berjudul ”Studi Potensi Benturan Kepentingan Dalam Pendanaan Pilkada 
2015” memaparkan, biaya yang dibutuhkan untuk menjadi wali kota/bupati mencapai 
Rp 20 – 30 miliar, sedangkan untuk gubernur bisa Rp 20 – Rp 100 miliar.

Selanjutnya, Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 
menunjukkan total harta kekayaan calon kepala daerah pada 2015 rata-rata hanya Rp 
6,7 miliar.

Survei KPK pada 2018, juga menemukan bahwa 83,8 persen calon berjanji akan memenuhi 
harapan donatur ketika calon memenangkan Pilkada. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan 
para calon kepala daerah ternyata tak sebanding dengan kebutuhan biaya sangat besar 
untuk ikut kontestasi pilkada langsung. Karena itu, untuk menutupi kebutuhan biaya itu 
para kandidat harus giat mencari sponsor.

Sumbangan donatur, sebagai pengusaha tersebut, memiliki konsekuensi pada keinginan 
donatur untuk mendapatkan kemudahan perizinan dalam menjalankan bisnis, keleluasaan 
mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan 
bisnis. 

Lantas, apakah fenomena di atas juga terjadi di tengah hiruk-pikuk Pilkada Konawe 
Kepulauan atau Pulau Wawonii?

Pertanyaan ini yang menjadi pemandu dalam penyusunan laporan pendek ini. 

Kabupaten Konawe Kepulauan atau pulau Wawonii merupakan daerah otonomi baru, 
mekar pada tahun 2013 dari Kabupaten Konawe. Jumlah penduduk di pulau Wawonii 
terus bertambah, per 2019 lalu, sudah mencapai 33.680 jiwa. 

Dari total jumlah penduduk itu, mayoritas masyarakat hidup dan bergantung dari sektor 
pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan, menyusul sektor perda-
gangan, rumah makan, dan jasa akomodasi. Pertambangan, hanya menyerap tenaga 
kerja sebanyak 358 jiwa.

Laporan ini terbagi ke dalam beberapa bagian: 
[1]  Potret Krisis Pulau Wawonii
[2]  Aktor di Balik Perusahaan Tambang di Pulau Wawonii
[3]  Rekam Jejak Pasangan Calon, dan
[4]  Rekam Jejak Tim Pemenangan Pasangan Calon

Seluruh informasi yang tersaji dalam laporan ini bersumber dari data-data dan 
dokumen resmi pemerintah, dokumen perusahaan, wawancara warga, berita media 
massa, dan catatan lapangan selama dua tahun melakukan advokasi di Pulau 
Wawonii.
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Untuk tanaman pangan sendiri, per 2018 terdapat lima jenis tanaman yang utama yaitu: 
padi, jagung, kacang kedelai, kacang hijau, dan ubi kayu. Sementara untuk sektor perkebu-
nan, jambu mete adalah komoditi perkebunan terbesar. Pada tahun 2018, luas areal 
tanaman jambu mete mencapai 6.005,75 hektar. Jumlah tersebut jauh lebih besar diband-
ingkan dengan luas tanaman kelapa yaitu sebesar 4.400 hektar. Kecamatan dengan luas 
tanaman kacang mete terbesar adalah Kecamatan Wawonii Selatan yaitu sebesar 1.403 
hektar.

Sementara wilayah pesisir dan laut Pulau Wawonii ditumbuhi hutan mangrove yang lebat 
sehingga sangat mendukung habitat biota laut yang bernilai ekonomis seperti kepiting 
bakau dan udang. Selain itu juga berpotensi untuk pengembangan rumput laut dan ikan 
kerapu.

Sejak dimekarkan dari Kabupaten Konawe, Pulau Wawonii sesungguhnya langsung 
dibebankan sejumlah izin tambang. Terdapat 15 izin tambang diterbitkan Lukman Abun-
awas, Bupati Konawe dua periode (2003-2013) saat itu. Izin-izin tambang itu tersebar di 
enam kecamatan, mulai dari Kecamatan Wawonii Barat, Wawonii Tengah, Wawonii Selatan, 
Wawonii Timur, Wawonii Utara, dan Wawonii Tenggara. 

Dari 15 izin tambang itu, sembilan izin diantaranya telah dicabut oleh Gubernur Sulawesi 
Tenggara Ali Mazi pada April 2019 setelah warga dan mahasiswa menggelar protes 
besar-besaran. Setelah ditelusuri, izin tambang yang dicabut itu, sesungguhnya masa aktif 
izinnya telah kadaluarsa, sehingga tanpa dicabut pun sudah secara otomatis menjadi 
ilegal.

Sementara, enam izin tambang lainnya sempat dibekukan, namun pembekuan itu tak 
memiliki dasar hukum yang jelas, hanya berupa “memo”, bukan melalui Surat Keputusan. 
Enam izin tambang itu, antara lain: 

No. SK 83/2010

No. SK 82/2010

No. Sk 378/2012

No. SK 390/2010

No. SK 323/2012

No. SK 560/BKPMD-PTSP/XI/2016

1.1   Tambang sebagai Ancaman

Gema Kreasi Perdana

Gema Kreasi Perdana

Alotama Karya

Bumi Konawe Mining

Kimco Citra Mandiri

Konawe Bakti Pratama

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Dari enam izin tambang di atas, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) adalah salah satu perusahaan yang 
pernah beroperasi di pulau Wawonii. Anak usaha Harita Group ini, tercatat tiga kali menerobos 
lahan milik masyarakat. 

Pertama, pada Selasa, 9 Juli 2019, sekitar Pkl. 11.00 Wita, PT GKP menerobos lahan milik Ibu 
Marwah. Kedua, pada Selasa, 16 Juli 2019, sekitar Pkl. 15.00 di lahan milik Idris. Ketiga, pada Kamis, 
22 Agustus 2019, tengah malam, kembali menerobos lahan milik Amin, Wa Ana, dan Labaa. 

Penerobosan lahan warga yang berulang itu dikawal ketat aparat kepolisian, akibatnya tanaman 
warga berupa jambu mete, kelapa, pala, cengkeh, dan tanaman lainnya ikut hancur.

Pada saat bersamaan, warga yang terus melawan justru mendapatkan intimidasi, dan 28 orang di 
antaranya dikriminalisasi, dilaporkan ke polisi oleh pihak PT GKP. Tuduhan yang dialamatkan ke 
warga pun macam-macam, mulai dari dugaan menghalang-halangi aktivitas perusahaan 
tambang, dugaan merampas kemerdekaan terhadap seseorang, tuduhan pengancaman, dan 
tuduhan penganiayaan. 

Kedua, Idris Ladiri Bin Habama dijatuhi hukuman pidana  3 tahun 6 bulan oleh Putusan Nomor: 
8/Pid.B/2020/PN Unh dan Putusan Banding di Pengadilan Tinggi Kendari Nomor: 44/PID/2020/PT 
KDI yang menguatkan Putusan Perkara yang dimintakan banding Nomor: 8/Pid.B/2020/PN Unh. 
Serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1049 K/Pid/2020 dengan putusan menolak 
permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Terdakwa IDRIS alias LADIRI bin HABAMA. Idris masih 
dalam tahanan di Unaaha.

 

Di sisi yang lain, laporan warga kepada pihak kepolisian terkait penerobosan lahan milik 
masyarakat oleh PT GKP tak kunjung diproses, semua mengendap begitu saja. Salah satu 
warga Konawe Kepulauan atas nama Idris, misalnya, melaporkan PT GKP ke Polres Kendari 
pada Rabu, 14 Agustus 2019. Idris melapor ke polisi karena lahan dan tanamannya dirusak 
PT GKP pada Selasa, 16 Juli 2019. 

14 Juli 2019, dilaporkan ke polisi dengan tuduhan 
dugaan tindak pidana dalam bidang Pertambangan 
Mineral & Batubara, yakni menghalang-halangi 
aktivitas pertambangan PT GKP.

2020, UU Minerba No 4 Tahun 2009 itu telah direvisi 
menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara, yang diundangkan pada 10 Juni 
2020.

Pasal 162: Setiap orang yang merintangi atau 
mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari 
pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah 
memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling 
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dugaan tindak pidana pengancaman yang terjadi di 
Desa Sukarela, Kec. Wawonii Tenggara, Kabupaten 
Konawe Kepulauan pada Selasa, 16 Juli 2020, sekitar 
Pkl. 15.00 Wita.

Terlapor dijerat menggunakan Pasal 335 KUHP yang 
berbunyi “barang siapa secara melawan hukum 
memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melaku-
kan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai 
kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, 
baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

(bunyi pasal di atas setelah ada putusan MK yang 
mencabut delik “sesuatu perbuatan lain maupun 
perlakuan yang tak menyenangkan” 
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1.

No Nama

Wa Ana (P) 

2. Amin L (L), 55 tahun

3. Labaa (L), 78 Tahun

5. Sardin (L), 35 Tahun

6. Masaudin (L), 37 Tahun

4. Idris (L), 43 Tahun

Tuduhan Dugaan Tindak Pidana
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Marlion, SH melaporkan warga dengan dugaan Tindak 
Pidana Perampasan Kemerdekaan Terhadap 
Seseorang pada Jumat, 23 Agustus 2019. Pasal 333 
KUHP yang disangkakan ke warga, berbunyi:

Marlion, SH  kembali melaporkan warga dengan 
dugaan Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan 
Terhadap Seseorang pada Jumat, 23 Agustus 2019, 
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 333 KUHP.

Idris juga dilaporkan dan diproses polisi atas tuduhan 
dugaan tindak Pidana Pasal 338 yang berbunyi: 
“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang 
lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana 
penjara paling lama lima belas tahun.” jo Pasal 53 ayat 
(1) KUHP yang berbunyi: “Percobaan untuk melakukan 
kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat 
sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan 
perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah 
lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya 
sendiri.”

Posisi Kasus: Dijatuhi hukuman pidana  3 tahun 6 
bulan, Putusan Nomor: 8/Pid.B/2020/PN Unh & 
Putusan Banding di Pengadilan Tinggi Kendari Nomor: 
44/PID/2020/PT KDI menguatkan Putusan perkara 
yang dimintakan banding nomor Nomor: 
8/Pid.B/2020/PN Unh. serta Putusan Kasasi Mahkamah 
Agung Nomor: 1049 K/Pid/2020 dengan putusan 
menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Ter-
dakwa IDRIS alias LADIRI bin HABAMA. Idris masih 
dalam Tahanan di Unaaha.

Barang siapa dengan sengaja dan melawan 
hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau 
meneruskan perampasan kemerdekaan yang 
demikian, diancam dengan pidana penjara paling 

(1)

Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat 
maka yang bersalah diancam dengan pidana 
penjara paling lama sembilan tahun.

(2)

Jika mengakibatkan mati diancam dengan 
pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(3)

Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterap-
kan juga bagi orang yang dengan sengaja dan 
melawan hukum memberi tempat untuk peram-
pasan kemerdekaan.

(4)

Note :
Nama panggilan tidak 
sesuai dengan nama 
KTP (Anwar)

Note :
Nama panggilan tidak 
sesuai dengan nama 
KTP (Suharlin)

Note :
Nama panggilan tidak 
sesuai dengan nama 
KTP (Hastoma)

7.

No Nama

Mando Maskuri (L), 
23 tahun

10. Hastomo (L), 33 tahun

Note :
Nama panggilan tidak 
sesuai dengan nama 
KTP (Edar Estion)

12. La Eda (L), 24 tahun

Note :
Nama panggilan tidak 
sesuai dengan nama 
KTP (Amlia)

14. Wa Anu (P), 41 tahun

11. Andiman (L) 23 tahun 

13. Jasmin (L) , 30 Tahun

15. Fiko (P)

16. Sanuddin (L)

17. Hamid (L), 38 tahun

18. Hurlan (L), 24 tahun

8. La Dani (L), 36 tahun

9. Lalo (L) ,  34 tahun

Tuduhan Dugaan Tindak Pidana

7.

No Nama

Mando Maskuri (L), 
23 tahun

Tuduhan Dugaan Tindak Pidana

Note :
belum  di tau siapa 
yang di tunjukan 
karena ada dua nama 
yang sama

19.

No Nama

Laririn (L)

21 SITATI bin Sudirman (P)

20. Sarlin (L), 35 tahun

23. Hasrman alias Rama
Bin Jamaa

22. Ladaa Bin Larey (L)

24. La wense

26. Jais

27. Idris, 30 Tahun

25. Didi

Tuduhan Dugaan Tindak Pidana



Kabupaten Konawe Kepulauan atau pulau Wawonii merupakan daerah otonomi baru, 
mekar pada tahun 2013 dari Kabupaten Konawe. Jumlah penduduk di pulau Wawonii terus 
bertambah, per 2019 lalu, sudah mencapai 33.680 jiwa. 

Dari total jumlah penduduk itu, mayoritas masyarakat hidup dan bergantung dari sektor 
pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan, menyusul sektor perdagan-
gan, rumah makan, dan jasa akomodasi. Pertambangan, hanya menyerap tenaga kerja 
sebanyak 358 jiwa.

Tiga (3) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang mendukung aktivitas pertamban-
gan itu, antara lain:

Kehadiran tambang di Pulau Wawonii juga telah memicu kon�ik sosial antar masyarakat. 
Sebelum kon�ik dengan PT GKP pecah, jauh sebelumnya, warga di pulau kecil itu berkonf-
lik dengan PT Derawan Berjaya Mining di Desa Polara dan Tondongito, Kecamatan Wawonii 
Tenggara.

Perusahaan yang menambang pasir krom ini masuk sejak 2007, dan mendapat penolakan 
dari warga setempat.  Penolakan warga itu, puncaknya terjadi pada Minggu, 8 Maret 2015. 
Warga, setelah melakukan protes penolakan yang terus berulang, terpaksa membakar 
kompleks pabrik serta peralatan PT Derawan Berjaya Mining. Akibatnya, 14 warga luka-luka 
akibat represif aparat keamanan dan satu orang mendekam di penjara karena dituduh 
sebagai pimpinan pembakaran perusahaan PT Derawan Berjaya Mining.

Kon�ik serupa juga terjadi, ketika PT GKP hendak membangun jalan tambang ke wilayah 
konsesi perusahaan. Kehadiran perusahaan ini menjadi pemicu terbelahnya warga menja-
di kelompok pro dan kontra, terus bersitegang: tidak saling tegur-sapa antar orang tua dan 
anak, suami dan istri, suami istri berpisah, bahkan jika ada warga yang menolak tambang 
menggelar hajatan perkawinan atau acara yang lainnya, kelompok pro, meski bertetangga, 
tidak mau berpartisipasi.

Selain menerobos lahan masyarakat, menambang di kawasan hutan, kekerasan dan kon�ik 
sosial yang berujung kriminalisasi, PT GKP juga membangun Terminal Khusus (tersus) 
untuk memudahkan akses pengangkutan alat berat perusahaan dan karyawan tambang 
itu sendiri.

Dugaan tindak Pidana pasal 351 KUHP yang berbunyi:

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”):

Posisi kasus: La Site dijatuhi hukuman pidana 10 Bulan 
oleh Putusan Nomor: 200/Pid.B/2019/PN unh dan 
Putusan Banding Nomor: 19/PID/2020/PT KDI menguat-
kan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 
200/Pid.B/2019/PN unh dan telah dibebaskan menurut 
surat perintah RUTAN KELAS II B UNAAHA tgl. 18 maret 
2020 Nomor: 19/PID/2020/PT KDI karena habis masa 
tahanan 18/07/2020 sehingga tidak terdapat lagi alasan 
hukum untuk ditahan sehingga La Site wajib dikeluarkan 
demi hukum.

28.

No

1.

No

PT. Gema Kreasi Perdana No. SK. 576 / Menhut/II/2014 

Nama Perusahaan No. SK

707,10 ha 

2. PT. Gema Kreasi Perdana No. SK 1/1/IPPKH/PMDN/2016 378,14 ha

3. PT. Bumi Konawe Mining 676/Kpts-II/2013 971,22 ha

Luas Kawasan

Nama

La Site

Tuduhan Dugaan Tindak Pidana

Penganiayaan diancam dengan pidana penjara 
paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana 
denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah.

(1)

Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, 
yang bersalah diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun.

(2)

Jika mengakibatkan mati, diancam dengan 
pidana penjara paling lama tujuh tahun. lama 
delapan tahun.

(3)

Dengan penganiayaan disamakan sengaja 
merusak kesehatan.

(4)

Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak 
dipidana.

(5)

Selain melakukan kekerasan dan kriminalisasi hingga berujung di tahanan, kehadiran 
tambang di pulau Wawonii juga membuka tabir baru, yakni lahan-lahan milik masyarakat 
yang masuk ke kawasan hutan. Hal ini diketahui, ketika perusahaan pertama kali menerobos 
lahan warga menggunakan alasan jika lahan-lahan itu merupakan bagian dari kawasan 
hutan. Perusahaan berdalih telah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) 
dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Penetapan kawasan hutan oleh pemerintah itu tak diketahui dan tidak melibatkan 
masyarakat. Padahal, lahan-lahan yang belakangan diketahui masuk kawasan hutan itu, 
merupakan tanah warisan, telah dikelola lebih dari 30 tahun, bahkan selalu taat membayar 
pajak setiap tahun. 



Tersus yang dibangun di di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan WawoniTenggara, Kab. Konawe 
Kepulauan ini, tidak diatur dalam Perda Sulawesi Tenggara No. 9 Tahun 2018-2038 tentang 
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Dalam lampiran Perda 
RZWP3K (hal 247), untuk wilayah Kecamatan Wawonii, jenis dan jumlah pelabuhan yang 
tercantum hanya:

Meski telah mekar sejak tahun 2013 lalu, Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten Konawe Kepulauan masih tertahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang 
(ATR/BPN). Sehingga untuk kepentingan arahan dalam memanfaatkan ruang, Kabupaten 
Konawe Kepulauan masih mengacu pada RTRW Konawe, selaku kabupaten induk sebelum 
dimekarkan.

Padahal, proses penyusunan RTRW itu menggunakan anggaran yang tidak sedikit. Dalam 
Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) 2015, misalnya, telah menghabiskan anggaran 
sekitar 650 juta rupiah, lalu pada (dengan rincian penyusunan analisis materi teknis RTRW 
300 juta rupiah, penyusunan rancangan peraturan daerah RTRW sekitar 83 juta, dan 
penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis daerah RTRW sekitar 250 juta. 
)tahun 2016, Pemda Konawe Kepulauan mengalokasikan lagi anggaran sebanyak 150 juta 
untuk koordinasi dan konsultasi, lalu tak tuntas, dialokasikan lagi sebanyak 130 juta untuk 
koordinasi ulang.

Pada tahun 2018, Pemda Konawe Kepulauan kembali mengalokasikan anggaran sebanyak 
320 juta rupiah untuk penyusunan dokumen review KLHS RTRW, penyusunan daya dukung 
dan daya tampung lingkungan hidup serta validasi dokumen KLHS RTRW. 

Rancangan RTRW Konawe Kepulauan yang belum disetujui itu, tak terlepas dari kepentin-
gan perusahaan tambang. Dalam Perda No 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara, meski di batang tubuh Perda tersebut tak ada 
alokasi ruang untuk tambang, namun pada bagian lampiran masih diselundupkan ihwal 
alokasi ruang untuk tambang, terutama bagi perusahaan yang izinnya telah terlanjur ada 
sebelum Perda RTRW disahkan. 

Dengan demikian, rancangan RTRW Konawe Kepulauan yang tak kunjung disetujui oleh 
Kementerian ATR/BPN diduga terkait kepentingan para pebisnis tambang, dimana otoritas 
lokal dan nasional ikut bermain di dalamnya.

Pengumpan lokal Langara Wawonii (Wawoni Barat)

1.2   RTRW Dibajak

1.

Pendaratan ikan wawonii (Wawonii Tengah dan Barat)2.

Pariwisata tiga titik yaitu Wawonii Tenggara dan 2 titik di Wawonii Selatan.3.

KSN (Wawonii Tengah dan Selatan)4.

Bahkan, jawaban Permohonan Informasi Koalisi Selamatkan Pulau Wawinii yang diwakili 
dan dimohonkan oleh KontraS kepada Dirjen PRL KKP No: B-313/DJPRL/III/2019 pada 22 
Maret 2019, ditemukan, bahwa:

Kegiatan tambang Wawonii adalah kegiatan kriminal karena tidak pernah 
mendapatkan izin dan atau rekomendasi apapun untuk pemanfaatan pulau 

1.

Patut diduga izin pelabuhan adalah ilegal karena Dirjen PRL KKP sampai saat ini 
mengaku tidak pernah mengeluarkan izin dan/atau rekomendasi apapun terkait 
pemanfaatan pulau Wawonii termasuk izin pelabuhan khusus untuk penambangan.

2.

Pembangunan pelabuhan khusus penambangan yang mengangkut alat-alat berat 
perusahaan diduga pidana dalam UU PWP3K. 

3.

Menurut surat Dirjen PRL KKP No.B-313/DJPRL/III/2019 pada 22 Maret 2019 kepada 
kontras luas Pulau Wawonii sekitar 708,32km2 sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 
3 UU PWP3K (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil) sebagai pulau kecil.

4.

Berdasarkan Surat Dirjen PRL Nomor ND. 1181/DJPRL/X/2019 tanggal 21 oktober 
2019 melaporkan data dan fakta informasi berupa:

5.

Pulau wawonii merupakan Pulau Kecil, dalam RTRW Kabupaten Konawe 
Kepulauan tidak ada alokasi ruang untuk kegiatan pertambangan  Karena itu 
dengan mengacu pada UU PWP3K, maka dilarang melakukan penambangan 
mineral di dalamnya sebagaimana ketentuan Pasal 35 Huruf (K) dan diancam 
sanksi pidana sesuai Pasal 73 ayat (1) huruf (f ) dengan ancaman sanksi pidana 
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

a.

Dalam rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi 
Tenggara yang telah ditetapkan melalui peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 31 DESEMBER 2018 TIDAK mengalo-
kasikan ruang untuk lokasi terminal khusus pertambangan.

b.

Overlay terhadap titik koordinat geogra�s terminal khusus PT. GKP pada peta 
RZWP3K Provinsi Sulawesi Tenggara ternyata berada di kawasan pemanfaatan 
umum, Zona Perikanan Tangkap. 

c.



2. 

Pada Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Konawe Kepulauan, terdapat empat 
pasangan calon yang berkontestasi, antara lain; 
1)  Amrullah - Andi Muhammad Lud�;
2)  Abdul Halim - Untung Taslim; 
3) Musdar - Ilham Jaya Maal; dan 
4) Muhammad  Oheo Sinapoy - Muttaqin Siddiq.

Para pasangan calon yang berkontestasi itu, adalah politisi lama, punya rekam 
jejak yang sebagian besar mudah dilacak. 

Rekam Jejak Pasangan Calon
Bupati/Wakil Bupati



Terkait rekam jejak Tim Kampanye Empat Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Konawe 
Kepulauan, kami hanya menyoroti sejumlah nama yang terhubung secara langsung dan tidak 
langsung kepada perusahaan-perusahaan tertentu, berikut sudah dan tengah memegang 
jabatan publik. 

LHKPN Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Konawe Kepulauan

Seluruh dana kampanye 
bersumber dari sumban-
gan pribadi calon dan 
perorangan. Tidak ada 
sumbangan dari 
kelompok dan badan 
hukum swasta

Nama TOTAL HARTA KEKAYAAN

Amrullah Rp 1.502.006.399

HUTANG

-

Andi Muhammad Lut� Rp 1.662.377.359 -

Abdul Halim R P 2.039.586.632 Rp 138.805.368

Untung Taslim Rp 1.247.000.000 Rp 27.000.000

Musdar Rp  1.691.816.592 -

Ilham Jaya Maal Rp 730.274.001 -

Muhammad  Oheo Sinapoy Rp. 40.435.900.000 Rp 200.000.000

Muttaqin Sidiq Rp 1.410.000.000 -

3. Rekam Jejak Tim Kampanye

Rekam
 Jejak Tim

 Kam
panye

SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PASLON TOTAL

Amrullah - Andi Muhammad Lut� Rp 149.500.000

R P 182.800.000 Abdul Halim - Untung Taslim

Musdar - Ilham Jaya Maal Rp 51.250.000

Muhammad  Oheo Sinapoy - 
Muttaqin Sidiq

Rp  10.000.000 

Sumber: https://elhkpn.kpk.go.id/ 
Diakses pada 9 November 2020

Sumber: KPU Konawe Kepulauan
Diakses pada 1 November 2020
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Melalui laporan ini, kami merekomendasikan, agar:

Apa yang dapat rakyat pulau Wawonii dapat lakukan? Menolak berpartisipasi pada Pilkada 
Serentak 2020, jika;

Tidak ada jaminan dan komitmen tertulis dan diikuti dengan tindakan nyata untuk 
berjanji dan bersumpah mendorong pencabutan seluruh izin pertambangan, termasuk 
dokumen dan izin pendukungnya di Konawe Kepulauan atau di Pulau Kecil Wawonii. 
 
Hal ini sebagai bentuk realisasi konkret dan menagih jaminan perlindungan hukum yang 
berkeadilan, yang sudah merupakan tugas pemimpin daerah dalam menjalankan aspirasi 
rakyat yang selama ini sudah dikumandangkan oleh rakyat.

1.

Tidak ada jaminan dan komitmen tertulis, bersedia mengambil langkah-langkah hukum 
yang konkret untuk memperjuangkan pembebasan seluruh rakyat pulau Wawonii yang 
sedang dikriminalisasi, ditahan dan dikenai pasal-pasal karena memperjuangkan ruang dan 
penghidupannya saat berhadapan dengan pertambangan PT Gema Kreasi Perdana (GKP).
 
Tidak ada langkah-langkah mengembalikan nama baik dan memulihkan hak-hak rakyat atas 
penggusuran dan penyerobotan kebun dan hutan serta penghancuran ruang hidup yang 
sudah terjadi sepanjang kon�ik melawan tambang yang menyita energi dan pikiran rakyat itu. 
rakyat yang selama ini sudah dikumandangkan oleh rakyat.

2.

Tidak ada jaminan dan komitmen tertulis bersedia mengambil langkah-langkah hukum 
yang konkret untuk memastikan akan memperjuangkan sekuat tenaga, mengkawal 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  Konawe Kepulauan agar tidak mengalokasikan 
ruang untuk industri ekstraktif termasuk pertambangan.

3.

Tidak ada niat dan kemauan politik dari mereka yang berkontestasi pada Pilkada Seren-
tak 2020, untuk menyatakan bersedia berada di tengah-tengah dan bekerja sama 
dengan rakyat, memastikan seluruh perencanaan, perumusan kebijakan hingga 
pengambilan keputusan yang berdampak besar bagi rakyat dan alam haruslah 
berkomitmen agar selalu melalui proses konsultasi dengan rakyat terlebih dahulu, 
melalui kajian yang komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai luhur, identitas, martabat, 
agama dan keberlanjutan lingkungan hidup hingga generasi masa depan.

4.

Rakyat Pulau Wawonii, perempuan, laki-laki, tua maupun muda berjuang sendirian tanpa 
tindakan yang sungguh-sungguh dan nyata dari para wakil mereka di DPRD Kabupaten, 
DPRD Provinsi Sultra, DPR RI Pusat di Jakarta dan Pemerintah mulai dari Konawe 
Kepulauan, Sulawesi Tenggara dan Jakarta.

Tanpa demonstrasi dan aksi-aksi blokade membentengi hutan, kebun, dan ruang hidup 
dan protes hingga bersusah payah menyebrang pulau, bersatu dalam perjuangan maha-
siswa, maka tidak akan ada sikap dari pemerintah, bahkan izin perusahaan hingga kini 
masih terdaftar, belum dicabut pemerintah. Jika Pun ada sikap, maka itu hanya lahir 
sekadarnya saja, lewat surat-surat yang tak juga diimplementasikan dan dipastikan 
ditegakkan dalam kondisi nyata. Celakanya lagi masih terdapat kandidat di Pilkada saat 
ini yang terang-terangan akan kembali mengundang investasi tambang yang merusak 
pulau kecil Wawonii.
 
Karena itu tak bisa dipungkiri, kenyataan bahwa perusahaan berhenti beroperasi karena 
rakyat sungguh-sungguh melawan siang – malam dan menghadang, bercucuran 
keringat, darah dan pengorbanan tak terhitung demi tanah leluhur dan tujuan memasti-
kan warisan pada anak cucunya kelak.   

Rakyat Pulau Wawonii, perempuan, laki-laki, tua maupun muda berjuang sendirian, 28 
orang di antara mereka direpresi, diseret ke jeruji besi, dikriminalisasi, ditangkap, 
ditahan, diberi hukuman layaknya pelaku kriminal, Padahal mereka sedang mempertah-
ankan haknya, membela ruang hidup dan jaminan masa depan anak-cucunya. 

Adakah para wakil mereka di Pemerintah, DPRD atau Gubernur melakukan pembelaan 
dengan tindakan konkret guna membela para pejuang ini? Ke mana para kandidat 
Pilkada Konawe Kepulauan saat rakyatnya sedang membutuhkan bantuan dan perlind-
ungan?

Rakyat pulau Wawonii, perempuan, laki-laki, tua maupun muda selama ini dihidupi oleh 
ekonomi pertanian dan perikanan. Jambu mete, kelapa dan sumber perikanan dari 
pesisir telah menjadi fondasi kehidupan, jika pengurus negara dan daerah tidak bisa 
melindungi sumber-sumber produksi dan penghidupan rakyat itu, maka setidaknya 
jangan juga melahirkan kebijakan dan regulasi yang mengganggu dan mengancam 
keutuhan dan keberlanjutannya.

Rakyat pulau Wawonii, sebagai sumber suara bagi kontestasi pemilihan elektoral, harus 
kritis dan memahami kepentingan para kandidat dan juga para penguasa kapital keuan-
gan yang berada di belakang para kandidat, yang berperan menjadi sponsor dan 
pemberi ijon.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi



Untuk penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu),
apa yang dapat ditindaklanjuti?

Daftar Pustaka

Melakukan evaluasi demi memperkuat instrumen dan mekanisme keterbukaan informasi 
pelaporan dana kampanye yang cenderung formalitas belaka dan berpotensial dimanipula-
si.

Temuan dalam laporan ini, pasangan Muhammad Oheo Sinapoy - Muttaqin Siddiq dalam informasi 
LHKPN-nya, keduanya memiliki kekayaan masing-masing, Muhammad Oheo sinapoy fantastis 
mencapai 40.435.900.000 dan Muttaqin Siddiq memiliki kekayaan sebesar 1.410.000.000. Namun 
dalam informasi sumbangan dana kampanye, keduanya hanya mencantumkan total dana kampa-
nye hanya 10.000.000, sebuah angka yang tidak masuk akal.  

Hal ini menciptakan kejanggalan yang mesti diklari�kasi dan dijelaskan oleh penyelenggara pemilu 
maupun kandidat terkait.
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1.

Melakukan evaluasi, memberi sanksi dan mendesak kandidat atau paslon yang mengajukan 
dokumen visi-misi, agenda atau program yang dijanjikan yang muatan atau isi materi dan 
penyampaiannya diduga potensial melanggar peraturan perundang-undangan.

Temuan dalam laporan ini, pasangan Muhammad Oheo Sinapoy - Muttaqin Siddiq dalam Dalam 
Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan yang disiarkan langsung 
di TVRI Sultra pada Jumat, 13 November kemarin, dengan tegas akan mendorong tambang sebagai 
salah satu industri di pulau kecil Wawonii

Juga tercantum dalam dokumen visi-misinya yang berjudul Manifesto Politik “Quo Vadis Wawonii” 
menyebutkan bahwa salah satu agendanya adalah mendorong pendapatan dan perputaran 
ekonomi mencapai 5-10 miliar per kecamatan, dengan konsep membangun kota industri 
kecamatan: sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, pariwisata, 
perikanan, dan pertambangan.

Hal ini melanggar UU Pesisir dan Pulau Kecil Nomor 1 Tahun 2014 Jo UU 27 Tahun 2007 Pasal 35 UU 
No.27 Tahun 2007 yang, menyebut dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 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 menimbul-
kan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat 
sekitarnya.

2.


