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Sejak akhir tahun 2019 lalu, bermunculan 
korban-korban dari penyakit yang relatif baru 
dan tidak diketahui namanya, tapi gejala-
gejalanya seperti flu. Virus ini kemudian dikenal 
dengan nama corona virus atau COVID-19 dan 
awalnya (hingga sekarang masih diperdebatkan) 
terjadi di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok. 
Angka yang terkena virus ini naik terus dan yang 
meninggal pun sangat banyak, menjadikan virus 
ini bukanlah seperti penyakit flu pada umumnya, 
terutama karena menyerang paru-paru. Orang 
yang terinfeksi virus COVID-19 tidak hanya di 
Wuhan, tapi tersebar ke seluruh dunia, hingga 
Indonesia.

Pemerintah Indonesia kerap menyangkal dan 
menganggap enteng penyebaran COVID-19. 
Mereka baru mengambil langkah untuk 
menutup sebagain wilayah dan memberlakukan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 
tengah Maret 2020. Pandemi COVID-19 turut 
mendorong dipecat dan dirumahkannya puluhan 
ribu pekerja, belum lagi pekerja lepas. Pemerintah 
tidak menyiapkan jaring pengaman bagi warga 
Indonesia dengan baik, sehingga COVID-19 
memperdalam krisis yang sudah ada, termasuk 
terhadap warga dan komunitas yang berada di 
kawasan lingkar operasi pertambangan. 

Survei yang dilakukan JATAM bersama simpul 
ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 
dampak wabah COVID-19 terhadap krisis ruang 
hidup warga di lingkar tambang. Harapannya, 
survei ini mampu menunjukkan bagaimana warga 
di lingkar tambang berstrategi dan bersiasat 
dalam menghadapi dua permasalahan yang 
hadir bersamaan, yakni krisis ruang hidup akibat 
operasi pertambangan dan wabah COVID-19.

Secara umum, terdapat dua pola utama yang 
muncul dalam hasil survei ini. Pertama, nampak 
jelas bagaimana operasi industri tambang 
hingga di tingkat tapak juga menunggangi situasi 
pandemi ini, mulai dari semakin meningkatkan 
aktivitas operasinya hingga semakin represif 
kepada warga lingkar tambang. Kedua, wilayah 
yang berhasil menggagalkan operasi tambang 
relatif lebih mampu bertahan dalam hal 
pemenuhan pangan. Responden dari wilayah 
yang gagal dimasuki tambang ini pun percaya 
diri mampu memenuhi kebutuhan pangan secara 
mandiri dalam jangka waktu lebih dari satu tahun 
jika pandemi terus berlangsung.

METODE SURVEI 
JATAM melakukan survei serta wawancara 39 
responden mewakili komunitas yang tinggal 
dan berada di kawasan lingkar pertambangan, 
baik pertambangan yang sedang beroperasi 
maupun yang belum dan sudah ditutup atau 
berhenti sementara. Komoditas pertambangan 
yang ada di  39 komunitas ini pun beragam, 
termasuk batu bara, batu gamping, batu andesit, 
minyak & gas bumi, emas, nikel serta pasir besi. 
JATAM berusaha mengumpulkan responden 
dari berbagai pulau besar dan pulau kecil yang 
terbentang dari Aceh (Pulau Sumatera) hingga 
di Mimika, Papua. JATAM juga mengumpulkan 
berbagai pola pertambangan yang dihadapi 
oleh komunitas, yakni yang sedang beroperasi, 
berhenti sementara, belum beroperasi dan 
tutup atau sudah berhasil digagalkan oleh 
komunitas. Pengambilan data dilakukan dengan 
google form  sejak 18 Mei hingga 12 Juni 2020. 

LATAR BELAKANG
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Dalam 39 komunitas yang menjadi responden 
survei ini, terdapat 29.821 warga yang turut 
melakukan perlawanan-pemulihan, yang terdiri 
dari 12.830 perempuan dan 16.991 laki-laki. 
Kemudian, 21 komunitas berada di wilayah 

tambang masih beroperasi, 7 komunitas di 
wilayah tambang gagal beroperasi, 8 komunitas 
di wilayah tambang belum beroperasi dan 3 
komunitas di wilayah tambang yang berhenti 
sementara. 

Grafik.2. Pemenuhan Sumber Pangan Warga Sebelum dan Sepanjang Pandemi COVID-19

Grafik 1: Status operasi pertambangan di wilayah komunitas responden
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Temuan Perubahan Pemenuhan 
Pangan dan Air Warga
Petani dan nelayan adalah dua profesi utama dari 
warga di 39 komunitas dan wilayah yang disurvei 
JATAM sepanjang Mei hingga Juni 2020 ini. 
Sebelum hadirnya pandemi COVID-19 ditemukan 
30 komunitas memenuhi kebutuhan pangan 
mereka dari lahan milik sendiri dan komunal

Pemenuhan pangan yang dimaksud dalam survei 
ini adalah pemenuhan karbohidrat, protein, 
serta sumber-sumber vitamin dan mineral dari 
sayur mayur. Grafik hasil  survei menunjukkan 
turunnya produktivitas dan konsumsi dari lahan 
milik sendiri dan komunal bergeser menjadi 
meningkatnya konsumsi dari lahan di luar milik 
sendiri, baik dari wilayah/komunitas sekitar juga 
dari luar wilayah.

Jika sebelum pandemi terdapat 30 komunitas 
yang masih mengandalkan produktivitas dan 
konsumsi dari lahan milik sendiri dan komunal, 
maka pada saat pandemi datang jumlahnya 
menurun menjadi 28 komunitas. Sebagian 
komunitas ini bergeser pemenuhan pangannya 
dengan membeli dari wilayah/komunitas sekitar 
dan dari luar wilayah. 

Sebelum dan sesudah pandemi komunitas yang 
sudah sejak awal membeli sumber pangan dari 
wilayah/komunitas sekitar meningkat dari 19 
menjadi 21 komunitas. Sementara komunitas 
yang membeli sumber pangan dari luar wilayah 

mengalami peningkatan dari 14 menjadi 17 
komunitas.

Secara umum dari survei dan wawancara, 
ditemukan penyebab dari pergeseran di atas 
adalah dampak dari pembatasan aktivitas 
komunitas sepanjang pandemi di masa awal 
peristiwa ini berlangsung. Sehingga, mereka 
mengalami kesulitan dalam pergi bertani, 
berkebun atau melaut dan membuat produktivitas 
mereka turun dan cenderung menjadi konsumen 
dengan memenuhi kebutuhan pangannya dari 
wilayah komunitas sekitar dan wilayah luar.

Dari sini terlihat bagaimana pengurus publik 
harus hati-hati memastikan segala kebijakan 
yang mengatur jalur produksi dan distribusi 
pangan rakyat tetap aman agar produktifitas dan 
pemenuhan pangan sendiri komunitas bisa terus 
berlangsung tanpa terganggu.

Sementara untuk pemenuhan konsumsi air 
ditemukan dua pola. Pola pertama adalah 
peningkatan konsumsi air komunitas terhadap 
sumber air dari alam seperti sungai dan 
sumur, juga air dari tadah hujan. Peningkatan 
konsumsi sumber air dari alam tersebut terjadi 
karena menurunnya pendapatan warga dan 
komunitas sepanjang pandemi. Pola kedua 
adalah peningkatan konsumsi air kemasan naik 
dari 13 menjadi 15 komunitas. Dari survei dan 
wawancara, peningkatan ini dipicu oleh beberapa 
faktor.

Grafik 3: Sumber Air Warga Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19
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Faktor pertama karena dipicu oleh pembatasan 
aktivitas di beberapa wilayah yang menjadikan 
warga lebih banyak berkegiatan di rumah, 
sehingga mengkonsumsi air minum dan 
memasak lebih banyak dari biasanya. Faktor 
kedua, membeli air lebih kecil resikonya daripada 
memanfaatkan air dari sumber air alam seperti 
sungai dan sumur karena komunitas menghadapi 
kekhawatiran akan pencemaran akibat operasi 
pertambangan, terutama di wilayah-wilayah 
yang masih ada aktivitas pertambangan, seperti 
di Desa Santan, Kecamatan Marangkayu, Kutai 
Kartanegara, karena di hulu sungai santan dan 
pelakan, operasi pertambangan batubara PT 
Indominco masih berlangsung. Ini berdampak 
pada meningkatnya pengeluaran warga dalam hal 
belanja air, penggunaan gas elpiji juga meningkat 
karena kecemasan yang muncul warga santan 
memilih untuk memasak kembali air untuk 
menjamin sterilitas air minum dimasa pandemi 
ini.

Status Ketahanan atau 
Imunitas Pangan 
Hasil survei menunjukkan bahwa komunitas 
yang berada pada wilayah di mana tambang tidak 
beroperasi –baik itu karena belum beroperasi, 
berhenti ataupun berhasil digagalkan warga– 
mampu bertahan lebih lama dalam memenuhi 
kebutuhan pangannya. Sebanyak 23 persen 
atau sembilan dari 39 responden memprediksi 
bahwa komunitas mereka bisa bertahan dengan 
penyediaan pangan mandiri selama lebih dari satu 
tahun. Dari seluruh responden yang menjawab 
demikian, sebagian besar yakni tujuh komunitas 
berada di wilayah yang mana pertambangan 
tidak beroperasi. 

Ada operasi tambang Tidak ada operasi tambang

Grafik 4: Status ketahanan pangan berdasarkan 
keberadaan operasi tambang di wilayah komunitas

Berbanding terbalik dengan 
tujuh wilayah komunitas atau 
18 persen responden yang 
memprediksi ketahanan pangan 
mereka hanya bertahan kurang 
dari satu bulan, lima diantaranya 
adalah komunitas yang berada 
pada wilayah di mana tambang 
masih beroperasi. Sedangkan, 
secara umum untuk 21 wilayah di 
mana tambang masih beroperasi, 
sebagian besar memprediksi 
mereka mampu bertahan kurang 
dari satu bulan dan 3-6 bulan 
saja, hanya dua responden yang 
memprediksi ketahanan pangan 
mereka mampu bertahan lebih 
dari satu tahun.

Imunitas pangan warga yang 
lebih tinggi di masa pandemi ini 
nampak jelas pada wilayah di 
mana tambang tidak beroperasi. 
Tentu ini tidak lepas dari masih
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terjaminnya infrastruktur ekologis penopang ruang 
hidup warga yang belum mengalami kerusakan atau 
gangguan berarti akibat operasi tambang.

Dalam bingkai yang lebih besar di Provinsi 
Kalimantan timur akibat alih fungsi lahan pangan 
untuk pertambangan batubara telah menyebabkan 
ketidakmandirian pangan, 70 persen beras masih 
didatangkan dari Sulawesi dan jawa timur1, saat 
pandemi datang, kondisi pangan warga kalimantan 
timur semakin rentan karena alur orang dan bahan 
pangan yang tersendat karena pemberlakuan 
pembatasan sosial, persediaan beras hanya 
diprediksi untuk 3 bulan, sementara bahan pangan 
lokal yang diproduksi diberbagai desa dan kampung 
tidak terdistribusi dengan baik ke konsumen yang 

1.  Data JATAM Kalimantan Timur.

berada di kota, bagaimana jika pandemi ini masih 
berlangsung lama ?

Maka disini imunitas pangan warga memiliki kaitan 
dengan masih terjaminnya infrastruktur ekologis 
warga. 

Terhambatnya Distribusi dan 
Berkurangnya Pembeli Hasil 
Produksi Warga
Terhambatnya jalur distribusi adalah salah satu 
dampak dari pandemi COVID-19 di berbagai 
wilayah, termasuk di Indonesia. Pembatasan keluar 
masuk transportasi baik lewat darat, laut dan udara 
menyebabkan jalur distribusi tidak seperti sebelum 
pandemi.

Grafik 5: Status Distribusi Hasil Produksi Warga

Sebanyak 82 persen atau 
32 komunitas dari seluruh 
responden mengaku bahwa 
distribusi hasil produksi 
tersendat sepanjang pandemi. 
Alasan dari tidak lancarnya 
distribusi hasil produksi 
warga juga beragam, namun 
yang menjadi alasan utama 
adalah adanya pembatasan 
gerak transportasi (21 
komunitas). Kedua, adalah 
karena jatuhnya harga hasil 
produksi (20 komunitas). 
Selanjutnya, sebanyak 10 
komunitas menyatakan bahwa 
selain permasalahan hambatan 
distribusi, masalah berikutnya 
adalah tidak ada atau jarangnya 
pembeli.

Distribusi Hasil 
Produksi Warga

Penyebab Tidak Lancar
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 Intimidasi Meningkat, 
Masalah Baru Daya Rusak 
Pertambangan di Masa 
Pandemi
Pandemi COVID-19, yang merupakan bencana 
bagi banyak orang, justru dijadikan celah 
bagi beberapa kelompok, termasuk mereka 
yang terlibat dalam bisnis pertambangan. 
Permasalahan baru sepanjang pandemi 
COVID-19 yang paling banyak dialami adalah 
intimidasi, yakni sebanyak 15 komunitas 
responden. Beberapa kasus intimidasi sepanjang 
pandemi dialami oleh warga Banyuwangi dan 
Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng 
(JMPPK).

Pada akhir Maret lalu, pemerintah 
menginstruksikan agar tenda yang merupakan 
posko warga penolak tambang emas di Gunung 
Tumpang Pitu dan Salakan segera dibubarkan 
dengan alasan pandemi COVID-19. Warga tidak 
terima dengan instruksi tersebut karena tenda 
warga dibubarkan tapi aktivitas pertambangan 
PT Bumi Suksesindo (BSI) tetap berjalan serta 
mendatangkan pekerja dan alat berat baru. Kalau 
alasannya agar tidak terjadi penyebaran virus, 
mengapa kegiatan pertambangan PT BSI di mana 
banyak pekerja berkerumun di satu tempat dan 
juga keluar masuk wilayah pertambangan tidak 
dihentikan. Warga memblokir akses PT BSI sejak 
26 Maret 2020 dan aparat keamanan diturunkan. 

Terjadi provokasi dari pihak 
pro pertambangan PT BSI, 
sehingga terjadi kericuhan 
dan pemukulan antara 
warga yang menolak dan 
warga yang mendukung PT 
BSI. Tidak hanya itu, 

Di tempat lain, yaitu di 
Pegunungan Kendeng, 
juga mengalami intimidasi 
yang serupa. Beberapa 
ibu-ibu yang tergabung 
dalam JMPPK mendatangi 
operasi pertambangan batu 

gamping di Dukuh Batu, Desa Gadudero, Pati 
dan meminta agar aktivitas dihentikan, terutama 
sepanjang pandemi. Namun, orang-orang 
suruhan perusahaan menghalangi mereka dan 
mengintimidasi ibu-ibu Kendeng ini. 

Permasalahan kedua yang dialami oleh 
warga sepanjang COVID-19 adalah masalah 
perampasan lahan dan disusul dengan bentrok 
fisik, konflik/cemburu sosial, kriminalisasi serta 
penurunan ekonomi. Di Urutsewu, yang telah 
terjadi perampasan lahan warga oleh TNI-AD 
sejak 2007, perampasan lahan semakin massif 
dilakukan TNI-AD di tengah pandemi. Ketika 
warga sedang karantina mandiri di rumah 
masing-masing serta ada pembatasan aktivitas 
di luar rumah, perampasan lahan warga dalam 
bentuk pematokan pagar dan sertifikasi sebagai 
legitimasi ke Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) terus berjalan. Sebelumnya, TNI sempat 
mengizinkan pertambangan pasir besi di atas 
lahan warga yang mereka klaim. Warga yang terus 
melawan kehadiran pertambangan pasir besi 
PT Mitra Niagatama Cemerlang (MNC) berhasil 
memukul mundur perusahaan pada 2012. 
Operasi pertambangan berhasil digagalkan, tapi 
warga khawatir pertambangan sewaktu-waktu 
bisa datang kembali dan mengeruk ruang hidup 
mereka sepanjang konflik dengan TNI tidak 
selesai. 

Potret industri tambang menunggangi situasi 

Grafik 6: Problem baru di masa pandemi COVID-19
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pandemi ini juga muncul di Morowali, di 
mana perusahaan tambang dengan leluasa 
mendatangkan tenaga kerja asing (TKA) dari 
Tiongkok saat warga dibatasi ruang gerak 
ekonomi dan sosialnya. Selain itu, pendatangan 
TKA yang masih terus berjalan di masa pandemi 
ini juga dikhawatirkan warga akan menjadi 
pembawa virus COVID-19.

Permasalahan terbanyak selanjutnya adalah 
kecemburuan dan konflik sosial antar warga 
yang terdapat di 10 komunitas responden. 
Sebagian besar diantaranya disebabkan karena 
penanganan pandemi COVID-19 yang tidak 
berjalan maksimal oleh pemerintah, yakni 
penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran dan 
diselewengkan.

Strategi dan Siasat Komunitas 
di Masa Pandemi
Dalam menghadapi pandemi COVID-19 sebanyak 
64,1 persen responden atau 25 komunitas 
mengaku bahwa mereka memiliki strategi khusus 
dan siasat dalam menghadapi pandemi. Beberapa 
strategi yang dilakukan oleh komunitas adalah 
pembuatan disinfektan mandiri, melakukan 
gerakan menanam, menanam di tanah adat, 
menyimpan hasil panen di lumbung bersama, 
serta melakukan upacara tolak bala. Beberapa 
komunitas dari sebelum ada pandemi sudah 
memiliki tradisi menyimpan hasil panen di 
lumbung bersama.
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Di Urutsewu, Desa Wiromartan, Kecamatan 
Mirit, Kabupaten Kebumen warga memiliki 
sejumlah infrastruktur sosial yang menjadi 
sarana memperkuat solidaritas sosial dalam 
menghadapi semua intervensi dan perubahan 
dari luar komunitas mereka. Salah satunya 
adalah perkumpulan sanggar seni Wiro Budhoyo 
yang menjadi sarana silaturahmi, memperkuat 
solidaritas sosial dan memperbincangkan isu-
isu atau problem sosial maupun ekologis. Salah 
satunya dengan menggelar secara rutin jagongan 
mriungan.

Saat pembatasan fisik akibat pandemi 
COVID-19 berlaku seperti saat ini, yang juga 
berpotensi merenggangkan ikatan sosial, jika 
menunggu pemerintah desa tidak ada alternatif 
untuk menyeimbangkan dan menggantikan 
“ngumpul atau interaksi warga”. Oleh karena 
itu, infrastruktur sosial seperti sanggar seni 
dan jagongan mriungan menjadi strategis dan 

menjaga ikatan sosial.

Sanggar seni budaya Wiro Budhoyo membuat 
pentas seni dan budaya secara online. Terjadi 
interaksi melalui kanal Facebook Wiro Budhoyo 
serta menjadi sarana juga untuk menyisipkan 
kesadaran disiplin protokol kesehatan saat 
pandemi dan menjadi ruang membahas ancaman 
perampasan lahan.

Melalui diskusi ini, warga juga menjadikan 
warga rantau sebagai narasumber. Contoh 
menghadirkan panelis dari warga buruh migran 
asal Urutsewu di Singapura mengenai kondisi 
kesehatan saat pandemi di Singapura. Sanggar 
seni juga melakukan penggalangan dana 
membantu warga terdampak ekonomi seperti 
tukang becak di kota. Mereka juga bekerja sama 
dengan berbagai upaya dan inisiatif lain seperti 
strategi pangan cadangan, berupa nasi tiwul atau 
nasi oyak oleh kalangan pesantren di Urutsewu.

Jagongan Mirunggan   
di Urutsewu: 
Memperkuat Solidaritas 
Sosial di Masa Pandemi
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Selain menggalang dana solidaritas untuk 
disalurkan ke tenaga kesehatan, membuat 
disinfektan dan penyanitasi tangan (hand 
sanitizer) organik dari racikan daun sirih dari 
kampung sendiri, Komunitas Tani Muda Santan 
di Desa Santan, Kecamatan Marangkayu, Kutai 
Kartanegara. Mereka juga menggalakkan 
kembali penanaman tanaman pangan di lahan 
komunitas dan warga, mereka memulainya 
dengan membudidayakan dan memberikan 
benih gratis. Benih-benih yang mereka bagikan 
muulai dari bunga telang hingga jagung, dengan 
syarat penerima benih harus menanamnya di 
lahan mereka masing-masing. Hal ini dilakukan 
untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan 
pangan jika pandemi terus berlanjut. 

Tani Muda Santan juga menginisiasi alternatif.
Alternatif yang dilakukan saat ini adalah 
menanam jagung. Menanam jagung adalah upaya 
untuk menyiapkan nasi jagung sebagai strategi 

alternatif jika beras dari Desa Semangkok, desa 
tetangga, yang menjadi sumber utama beras 
Kecamatan Marangkayu tidak cukup, atau 
jika musim tanam mundur dan gagal karena 
kemarau. Alasan lain adalah jika terhambatnya 
jalur distribusi beras dari Sulawesi.

Jagung dipilih karena lahan untuk jagung tidak 
terlalu bergantung pada banyaknya pasokan air 
jika musim kemarau tiba. Begitu juga karena 
kondisi lahan gambut karena itu menanam 
jagung sangat cocok. Beras lokal dari Desa 
Semangkok diprediksi hanya akan bertahan 
selama 3 bulan saja dan jika tidak ada kiriman 
atau keterlambatan pasokan beras dari Sulawesi, 
maka mereka akan mengalami kelangkaan beras 
di Desa Santan. Oleh  karena itu, strategi khusus 
dan siasat melalui penanaman jagung adalah 
prakarsa menarik yang dilakukan oleh komunitas 
anak-anak muda ini.

Menanam Jagung: Siasat 
Pangan Cadangan Pandemi 
oleh Tani Muda Santan
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Komunitas Sedulur Sikep tinggal di sekitar 
Pegunungan Kendeng, tidak hanya ada di Pati, 
tapi juga di Rembang hingga Blora. Sejak sebelum 
adanya pandemi COVID-19, Sedulur Sikep telah 
memiliki kebiasaan untuk mengumpulkan padi 
hasil panen di lumbung pangan bersama. Setiap 
rumah akan menyisihkan hasil panen padinya 
untuk dikumpulkan di satu tempat untuk berjaga-
jaga di keadaan darurat ataupun paceklik. Ketika 
warga melawan industri semen pada 2006, sudah 
ada lumbung pangan bersama ini. Sehingga suatu 
saat warga membutuhkan, bisa mengambil dari 
lumbung tersebut.

Tidak hanya tradisi lumbung pangan bersama, 
sejak dulu Sedulur Sikep memiliki tradisi 
Jimpitan. Yakni tradisi mengumpulkan sejumlah 
kecil uang –biasanya  Rp 500 tiap keluarga– setiap 
minggunya yang dialokasikan untuk kebutuhan 
perjuangan warga, sukuran serta gerabah.

Dua bentuk tradisi ini, yakni lumbung pangan 
bersama dan Jimpitan, memang telah lama 
menjadi tradisi guna kebutuhan kolektif di 
komunitas Sedulur Sikep, bukan sesuatu yang 
baru lahir dalam menghadapi pandemi COVID-19. 
Namun dua tradisi ini terbukti efektif menjaga 
kedaulatan pangan dan ikatan sosial antar warga 
di masa pandemi.

Lumbung Bersama dan 
Tradisi Jimpitan Sedulur 
Sikep di Kendeng
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TAMBANG       
MENUNGGANGI 
PANDEMI
Pandemi COVID-19 ternyata turut juga 
ditunggangi kepentingan industri tambang. Alih-
alih menurunkan ataupun menghentikan aktifitas 
tambangnya, saat publik dibatasi ruang geraknya, 
perusahaan tambang justru semakin leluasa. 
Mulai dari merampas lahan, mendatangkan 
tenaga kerja dari luar, memasukkan alat berat, 
hingga pengerahan aparat untuk mengintimidasi 
warga.

Tidak hanya di tingkat tapak, di level kebijakan 
pun ruang gerak industri tambang semakin 
dilonggarkan. Mulai dari pemberian insentif 
yang besar kepada perusahaan tambang, hingga 
deregulasi kebijakan yang akan menghambat 
industri tambang, salah satunya adalah Revisi 
Undang-undang 4/2009 tentang Pertambangan 
Minerba.

Padahal seharusnya, situasi pandemi COVID-19 
saat ini adalah kondisi kahar (force majeur) yang 
bisa dihentikan sementara karena permintaan 
masyarakat atau pekerja perusahaan. Dalam 
UU Minerba, baik naskah yang baru dalam 
UU No 3 Tahun 2020 maupun yang lalu (UU 
4/2009), terdapat pasal 113 yang mengatur 
bahwa jika dalam keadaan kahar, maka aktivitas 
pertambangan baik dalam bentuk IUP atau IUPK 
bisa dihentikan sementara dan disampaikan 
kepada menteri oleh masyarakat termasuk 

pekerja perusahaan. 

Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan 
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 
(SPKEP SPSI) Kabupaten Mimika sempat 
mengajukan permohonan kepada PTFI agar 
mempertimbangkan penghentian aktivitas 
pertambangan untuk sementara waktu. Para 
pekerja khawatir dengan banyaknya pekerja 
yang positif COVID-19, sehingga mereka meminta 
agar pertambangan PT. FI distop terlebih dahulu. 
Akan tetapi, permintaan para pekerja tidak 
ditindaklanjuti oleh manajemen perusahaan.2 
Padahal, beberapa waktu lalu pengurus publik 
mengglorifikasi narasi divestasi saham lewat 
penguasaan saham mayoritas 51 persen atas PT 
FI. Namun, mengapa kuasa itu tidak digunakan 
untuk menyelamatkan rakyat dan kelas pekerja 
saat ini ?

Tidak hanya di PT FI, kebebalan perusahaan 
tambang untuk tetap beroperasi di masa 
pandemi juga memakan korban di Maluku Utara. 
Perkembangan terbaru menunjukkan sebanyak 
204 karyawan PT Nusa Halmahera Mineral 
dan PT ANTAM di Halmahera, Maluku Utara, 
positif COVID-19. Hal ini tidak lepas dari masih 
berjalannya operasi perusahaan tambang ini di 
masa pandemi.3

2. https://tirto.id/freeport-didesak-hentikan-operasional-
usai-51-buruh-positif-corona-flPd

3. https://daerah.sindonews.com/read/88900/174/rekor-
204-karyawan-perusahaan-tambang-di-halmahera-positif-
covid-19-1593706026

https://daerah.sindonews.com/read/88900/174/rekor-204-karyawan-perusahaan-tambang-di-halmahera-positif-covid-19-1593706026
https://daerah.sindonews.com/read/88900/174/rekor-204-karyawan-perusahaan-tambang-di-halmahera-positif-covid-19-1593706026
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Pandemi COVID-19 termasuk dalam keadaan 
kahar terutama di wilayah-wilayah rentan 
seperti di wilayah pertambangan karena dapat 
menjadi kluster-kluster penyebaran COVID-19 
serta mempercepat penularan virus. Alih-alih 
menghentikan atau mengurangi gerak industri 
pertambangan, kementerian keuangan justru 
memprioritaskan berlangsungnya sektor 
pertambangan. Pertambangan adalah salah 
satu industri yang didorong dan diharuskan 
tetap berjalan berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia (PMK) 23/2020 
pada Maret 2020 dan direvisi melalui Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Menimbang Nomor 44/Pmk.03/2020 tentang 
Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 pada April 
2020 lalu, 35 triliun uang rakyat mengalir ke 
sektor-sektor ini. 

Adapun sektor-sektornya dapat dilihat dalam 
tabel berikut: 

No Kode KLU Nama Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
1 05101 Pertambangan Batu Bara
2 06100 Pertambangan Minyak Bumi
3 06201 Pertambangan Gas Alam
4 07101 Pertambangan Pasir Besi
5 07102 Pertambangan Bijih Besi
6 07291 Pertambangan Bijih Timah
7 07292 Pertambangan Bijih Timah Hitam
8 07293 Pertambangan Bijih Bauksit
9 07294 Pertambangan Bijih Tembaga

10 07295 Pertambangan Bijih Nikel
11 07296 Pertambangan Bijih Mangan
12 07299 Pertambangan bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi
13 07301 Pertambangan Emas dan Perak
14 07309 Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya
15 08999 Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL
16 09100 Jasa Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam
17 09900 Jasa Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Sumber: Lampiran Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dalam 44/Pmk.03/2020
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Pengesahan UU Minerba         
di Masa Pandemi
Selain daya rusak dan daya tular COVID-19 yang 
telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-
alam oleh Presiden Republik Indonesia melalui 
Kepres 12/2020 pada 13 April 2020 lalu. Hal 
lain yang turut mengancam keselamatan warga 
di lingkar pertambangan adalah pengesahan 
UU Minerba 3/2020 yang baru hasil revisi UU 
Minerba 4/2009. Pembahasan dan pengesahan 
revisi UU Minerba yang dilakukan di masa 
pandemi ini tidak berpihak pada warga dan alam 
serta berpotensi memperdalam krisis yang telah 
ada di lingkar tambang. 

Salah satu ketentuan yang paling kontroversial 
yakni terdapatnya ketentuan Wilayah Hukum 
Pertambangan (WHP) pada Pasal 1 angka 28a 
yang menyatakan bahwa: 

“Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh 
ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam 
bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni 
kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, 
dan landas kontinen.”

Dari ketentuan di atas, artinya tidak ada lagi, 
ruang hidup warga yang selamat dari atau untuk 
di jadikan wilayah pertambangan dari laut hingga 
inti bumi bahkan. Tidak ada lagi pulau besar atau 
pulau yang sangat kecil tempat hidup manusia 
maupun yang bukan manusia yang aman dari 
penaklukan bisnis pertambangan mineral dan 
batubara.

Jika warga lingkar tambang melakukan upaya 
peralawanan terhadap bisnis pertambangan 
sangat berpotensi untuk dikriminalisasi 
dalam upaya mematikan gerakan warga 
mempertahankan tanah ruang hidup dan sumber 
kehidupannya dapat (dijerat secara hukum) 
sebab, dalam UU Minerba hasil revisi, Pasal 
kriminalisasi yakni Pasal 162 dalam UU Minerba 
yang lama tetap dipertahankan dan ditambah 
satu ketentuan pidana tambahan seperti 
perampasan dan pembayaran ganti kerugian 
dalam UU Minerba hasil revisi yakni Pasal 164. 
Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

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).”

Pasal 164: “Selain ketentuan Pasal 162 kepada 
pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana 
tambahan berupa: a. perampasan barang yang 
digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. 
perampasan keuntungan yang diperoleh dari 
tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar 
biaya yang timbul akibat tindak pidana.”

Dimensi inilah dalam perubahan UU Minerba 
Nomor 3 Tahun 2020 yang diundangkan pada 
10 Juni 2020 kemarin berpotensi merenggut 
nyawa, merenggut kehidupan warga lingkar 
pertambangan justru dimasa pandemi COVID-19.

COVID-19 SEBAGAI 
BENCANA NASIONAL 
NON-ALAM: 
Saatnya Moratorium 
Pertambangan untuk 
Memperkuat Imunitas Sosial-
Ekologi 
Pengurus publik harus segera mengambil langkah 
untuk melakukan moratorium perluasan dan 
permberian izin pertambangan baru, melakukan 
audit dan pencabutan atas izin tambang yang 
berada dan mengancam infrastruktur ekologis 
penting seperti sumber air, kawasan pangan, 
kawasan sakral masyarakat, kawasan yang dekat 
pemukiman, memiliki dan menyumbang laju 
konflik horizontal yang kesemuanya membuat 
kerentanan warga lingkar pertambangan di masa 
pandemi makin meningkat. 

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah 
menetapkan virus Corona sebagai bencana 
nasional non-alam sebagaimana tertuang 
dalam Kepres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang 
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Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran 
Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Sebagai 
Bencana Nasional, berikut Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan 
Sosial Skala Besar (PSBB), tampaknya tak 
berlaku bagi korporasi tambang sehingga 
menyebabkan perkerja pertambangan terjangkit 
COVID-19 sebagaimana telah di paparkan di atas. 
Kenyataan ini seolah mempertontonkan suatu 
kejadian memilukan bahwa manusia (pekerja 
tambang dan komunitas lingkar pertambangan) 
ditumbalkan oleh pebisnis tambang di masa 
pandemi COVID-19.

Situasi krisis darurat pandemi yang sedang 
melanda Republik Indonesia, guna menjaga 
agar seluruh ruang hidup manusia dan non 
manusia tidak mengalami perusakan lebih lanjut. 
Menjadi penting sekali untuk pengurus publik 
mengambil langkah terobosan kebijakan sebagai 
upaya mengurangi laju daya rusak terhadap 
warga di tengah COVID-19 dan bahaya UU 
Minerba hasil revisi yang baru. Kami mendesak 
agar segera dilaksanakan moratorium seluruh 
operasi pertambangan maupun penerbitan 
dan perpanjangan Izin pertambangan. 
Langkah moratorium ini dimaksudkan agar 
pemerintah fokus mengatasi COVID-19, berikut 
mengantisipasi dampak-dampak turunannya, 
termasuk mengurangi beban risiko bagi 
buruh tambang dan warga di daerah lingkar 
tambang agar tidak terenggut nyawa dan makin 
menempatkan mereka dalam kerentanan hingga 
merontokkan imunitas sosial ekologisnya.

Mengingat World Health Organization (WHO) atau 
Badan Kesehatan Dunia telah mengumumkan 
COVID-19 sebagai pandemi global dan Presiden 
Joko Widodo telah mengeluarkan Keppres 
Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan 
Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana 
Nasional dan Keppres No 11 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 
Corona Virus Disease (COVID-19) sebagaimana 
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 
9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan 
Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus 
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19). 

Karena itu melalui laporan yang dihimpun lewat 
pemantauan dan survei ini, JATAM mendesak 
presiden untuk menjalankan moratorium seluruh 
operasi pertambangan maupun penerbitan dan 
perpanjangan izin pertambangan, merupakan 
opsi yang harus dilakukan setidaknya melalui 
Peraturan Presiden di tingkat nasional dan 
memperhatikan secara seksama temuan-temuan 
hingga desakan yang harus dilakukan pengurus 
publik yang muncul dari warga dan komunitas. 

Yang Mendesak dan Harus 
dilakukan oleh Pengurus Publik
Selain moratorium pertambangan, dari hasil 
wawancara terhadap beragam komunitas yang 
tinggal di lingkar pertambangan, terdapat tujuh 
pola jawaban terhadap pertanyaan apa yang 
harus dilakukan oleh presiden dan pengurus 
publik. 

Pertama, warga meminta agar aktivitas 
industri pertambangan termasuk smelter dan 
pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), terutama 
yang berada di wilayah komunitas mereka, 
dihentikan. Permintaan penghentian aktivitas 
pertambangan ini, selain karena daya rusak yang 
telah dirasakan warga, juga karena kekhawatiran 
pesatnya penyebaran COVID-19 yang akan terjadi 
ketika operasi pertambangan yang terus aktif 
memaksa para pekerjanya untuk berkumpul dan 
kelauar masuk di konsesi pertambangan. Hal ini 
membuat warga khawatir akan terbentuknya 
kluster-kluster COVID-19 yang baru. 

PT Freeport Indonesia adalah salah satu contoh 
di mana operasi pertambangan tetap dipaksakan 
di tengah pandemi COVID-19 dan pekerja PT 
FI yang terinfeksi COVID-19 ada 188 orang, 
hingga 21 Juni lalu.4 Kluster COVID-19 juga ada 
di kapal keruk pertambangan milik PT Timah 
di perairan Pulau Bangka. Sebanyak 65 anak 
buah kapal (ABK) PT Timah positif COVID-19 
hingga 25 Juni 2020 lalu.5 PT Kaltim Prima Coal 

4. https://www.liputan6.com/news/read/4284989/freeport-
indonesia-dari-188-pegawai-positif-corona-134-telah-
sembuh

5. https://www.antaranews.com/berita/1573230/gtpp-
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(KPC), perusahaan batu bara di Kutai Timur, 
juga memiliki satu pekerja yang diduga terpapar 
COVID-19 sehabis pulang berpergian dari India. 

Kedua, warga menekankan agar pemerintah bisa 
meningkatkan produktivitas pangan dengan 
cara tidak melanggengkan perampasan lahan 
warga seperti selama ini, dengan menghentikan 
konversi lahan menjadi konsesi pertambangan 
dengan cara moratorium perluasan operasi 
melalui perizinan baru, audit terhadap lahan 
pangan yang sudah dikuasai tambang dan 
melindungi inisiatif-inisiatif cerdas warga yang 
berkaitan dengan produksi pangan yang selama 
ini sudah ada dari ancaman alih fungsi lahan 
pertambangan, smelter maupun PLTU. Cara 
lain juga dengan mendorong dan memfasilitasi 
sektor pangan berbasis warga dan memperkecil 
pemenuhan pangan industrial yang berada di 
luar warga karena keuntungannya tidak berputar 
kembali ke warga tapi ke entitas bisnis pangan 
industrial saja.

Ketiga, warga menginginkan agar ada pengaturan 
yang jelas mengenai jalur produksi pangan 
dan distribusinya agar tidak terjadi sumbatan, 
termasuk juga inisiatif dari pemerintah untuk 
membeli hasil produksi petani dan nelayan 
dengan harga layak lalu mendistribusikannya 
untuk warga yang membutuhkan atau yang 
terdampak pandemi. Warga menginginkan 
pengurus publik untuk menjamin jalur distribusi 
hasil produksi warga tersebut.

Keempat, Warga mengharapkan adanya edukasi, 
sosialisasi dan pemberian informasi yang 
jelas, utuh dan benar terkait COVID-19. Kelima, 
warga menginginkan adanya pengawasan dan 
penindakan atas penyelewengan anggaran 
COVID-19. Keenam, pengurus publik perlu 
menerapkan pembatasan wilayah karena 
tidak semua pemerintah daerah menurunkan 
perintah untuk ada PSBB. Sedangkan, angka 
kasus COVID-19 terus naik dan warga khawatir 
penyebaran semakin tidak terkendali, terutama 
dengan tidak adanya PSBB atau bentuk karantina 

babel-58-dari-65-karyawan-pt-timah-sembuh-dari-covid-19

wilayah lainnya.  Namun, agar tidak mengganggu 
produktivitas dan distribusi hasil produksi warga 
maka perlu pengaturan yang cermat, efektif 
sekaligus partisipatif

Kelima, warga berharap pengurus publik benar-
benar menjalankan mandat untuk menyediakan 
sarana kesehatan yang layak dan mudah diakses 
warga.  Sejak awal, pengurus publik tidak belajar 
dari pengalaman wilayah-wilayah lain di luar 
Indonesia dalam menangani COVID-19 dan 
tidak menyiapkan sarana prasarana kesehatan. 
Akibatnya, ketika warga Indonesia menjadi 
banyak yang terpapar dan terinfeksi COVID-19, 
rumah sakit-rumah sakit yang ada pun kesulitan 
untuk merawat dan menerima pasien. 

Kekhawatiran warga muncul terutama bagi 
warga di kawasan hilir pembakaran batu 
bara. Sebagai contoh, 60 persen penduduk 
di Kecamatan Talawi, Sawahlunto, Sumatera 
Barat memiliki rekam penyakit infeksi saluran 
pernapasan akut (ISPA) akibat polusi udara dari 
operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 
Ombilin.6 Sementara itu, hal serupa juga terjadi di 
Cilacap, Jawa Tengah. 70 persen penduduk Dusun 
Winong, Kecamatan Kesugihan berdasarkan data 
dinas kesehatan terpapar juga ISPA, terdapat 
3 unit PLTU batu bara milik PT Sumber Segara 
Primadaya yang beroperasi dan mengeluarkan 
polusi sekaligus dalam satu desa.7 

 Dengan kondisi masyarakat yang sudah terpapar 
ISPA, membuat mereka semakin meningkat 
kerentanannya saat berhadapan lagi dengan 
pandemi. Penyakit COVID-10, menurut ahli 
kesehatan, memiliki kecendrungan menyasar dan 
memperburuk kondisi paru-paru dan saluran 
pernapasan penderitanya.  Hal ini diperkuat 
dengan temuan para peneliti di Harvard T.H 
Chan School of Public Health melalui laporannya 
berjudul “Exposure to Air Pollution and COVID-19 
Mortality in the United States”8 ditemukan bahwa 

6. Wawancara dengan Wendra Rona Putra, LBH Padang, 20 
April 2020

7. Wawancara dengan Muhammad Luthfi, LBH Jogjakarta, 20 
April 2020

8. https://www.bbc.com/news/health-52351290 

https://www.bbc.com/news/health-52351290
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tingkat kematian seorang pasien terinfeksi corona 
akan semakin tinggi jika ia sering terpapar polusi 
udara termasuk paparan partikel dari PLTU 
batu bara. Layanan kesehatan yang maksimal di 
kawasan lingkar pertambangan dan pembakaran 
batu bara menjadi sangat diharapkan oleh warga 
dan komunitas.
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LAMPIRAN
Contoh Form Survei
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