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Sembilan Peringatan Genting dari Situs Tambang Sorik Marapi

• Pesatnya investasi keuangan global pada industri tambang-panas-
bumi di kepulauan Indonesia sama-sekali bukan kabar baik bagi 
rakyat Indonesia, dan berbahaya bagi penghuni kepulauan saat ini dan 
generasi-generasi berikutnya.

• Apa yang baru dan terbarukan dari tenaga listrik yang dihasilkan 
dari penambangan panas-bumi adalah eskalasi risiko bencana dari 
seluruh tahapan operasinya. Apanya yang baik bagi manusia dan alam 
jika penambangan panas-bumi untuk membangkitkan listrik juga 
membangkitkan sumber-sumber bencana baru dan berkelanjutan? 
Tambang-panas-bumi sedang dicoba dibesar-besarkan sebagai 
mitigasi rendah-karbon atas sumber utama pemanasan bumi penyebab 
perubahan iklim yaitu pembakaran bahan-bakar fosil. Tetapi rendahnya 
emisi karbon dari industri tambang panas-bumi juga disertai dengan 
mengorbankan bukan saja manusia, tetapi juga hutan, bentang air, dan 
kelengkapan infrastruktur ekologis dari kehidupan kepulauan, yang 
kesemuanya jauh lebih berbahaya daripada besaran emisi-karbonnya. 
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• Keselamatan manusia dan alam sepenuhnya diabaikan dalam 
perancangan dan produk ketentuan politik, instrumen hukum, dan 
standard-standard nasional bermuatan kriteria klasifikasi prospek 
investasi tambang-panas-bumi berbasis potensi produksi listrik semata 
tanpa kriteria keselamatan manusia dan keutuhan ekologis bentang 
alam. Hari ini, kerangka aturan investasi dan pengendalian operasi 
industri bagi investor industri tambang panas-bumi, maupun investor 
keuangan atau pembiayaan, secara tegas mengalihkan segala risiko 
operasi penambangan/pembangkitan, dari perusahaan operator dan 
investor serta kantor-kantor negara, kepada para penghuni ruang-hidup 
bersama yang dihibahkan menjadi aset konsesi perusahaan. 

• Industri geothermal atau panas bumi adalah industri tambang dan harus 
disebutkan, diperlakukan secara hukum dan politik, oleh pengurus 
kantor-kantor negara  maupun oleh rakyat kepulauan Indonesia sebagai 
industri tambang dengan seluruh daya rusaknya, termasuk eksploitasi 
bentang alam dan bentang air, peracunan manusia dan yang bukan 
manusia, dan pendudukan paksa atas ruang-ruang hidup rakyat.

• Undang-Undang No. 21 tahun 2014 tentang Panas-Bumi yang 
mengeluarkan industri tambang panas-bumi dari kategori industri 
tambang, agar dua-pertiga sasaran tambang-panas-bumi di kawasan 
hutan bisa dijadikan lahan investasi industri, bisa disebut menyesatkan, 
dan merupakan pengingkaran mandat dan tanggung-gugat dari kantor-
kantor yang dibiayai untuk menjaga keutuhan alam, serta sabotase 
terorganisir terhadap keberlanjutan kehidupan rakyat di kepulauan 
Indonesia.

• Kenyataan politik hari ini adalah bahwa bisnis pengurus negara atas 
nama kepentingan publik secara resmi memperlakukan apa yang di atas 
kertas dinamai sebagai wilayah administrasi publik beserta infrastruktur 
ekologis dari ruang daratan dan perairan pulau yang seharusnya 
dilindungi sebagai wilayah penghasil uang atau yang berpotensi 
menghasilkan uang.

• Keselamatan rakyat Indonesia beserta keutuhan ruang-ruang 
kehidupan kepulauan dan perairannya bersifat strategis, dan tidak 
boleh dikalahkan oleh dan dikorbankan untuk kepentingan pembesaran 
industri tambang panas-bumi dan mineral baterai-listrik, yang meskipun 
terbukti berwatak mengganggu kedua syarat keselamatan tersebut, 
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justru diproteksi habis-habisan, disalah-namai sebagai proyek-proyek 
“strategis bagi kepentingan nasional”, dan dilekati ancaman pidana atau 
kekerasan bagi yang tidak setuju.  

• Akibat-akibat nyata pada keselamatan jiwa, kesehatan manusia, 
vegetasi dan hewan, dari seluruh tahapan operasi penambangan panas 
bumi untuk pembangkitan listrik, baik yang mudah dilihat maupun yang 
membutuhkan riset seksama, tidak mungkin dipersalahkan pada gejala 
alam yang dipicunya, dikonversi ke dalam nilai uang atau ekonomik, dan 
ditebus dengan mekanisme ganti-rugi keuangan, seperti penebusan 
emisi karbon ke udara dari maskapai industri kotor lewat jual-beli 
nilai-keuangan karbon dari wilayah kepulauan dan perairan yang sarat 
kandungan karbonnya.

• Penjagaan kampung halaman dari agresi, pendudukan dan operasi 
industri tambang-panas-bumi adalah bagian terpenting dan tak 
tergantikan, dari segenap ikhtiar menjaga kedua syarat keselamatan 
tersebut.

Seorang warga saat dievakuasi dan dirawat di RSUD Panyabungan, diduga keracunan akibat 
semburan gas proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi PT SMGP, di Desa 
Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Senin (25/01/21). 
Sedikitnya lima orang tewas dan puluhan warga mengalami keracunan
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Semburan lumpur panas setinggi lebih dari 30 meter 
disertai dengan bau gas menyengat di rig pengeboran 
panas bumi PT MSGP di Desa Sibanggor Julu, Mandailing 
Natal (24 April 2022)
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Sorik Marapi telah menyingkap cerita 
risiko malapetaka yang dikecil-kecilkan 
dari investasi dan operasi industri 
tambang-panas-bumi—anggota-keluarga 
industri ekstraksi sumber-tenaga dari 
dalam Bumi seperti minyak dan gas 
fosil serta batubara. Rekam jejak proyek 
Sorik Marapi juga memberikan petunjuk 
mengenai seluk-beluk investasi tambang-
panas di kepulauan Indonesia, baik yang 
tersembunyi dari mata rakyat maupun 
yang berlangsung nyata di lapangan. 

Apa saja yang tidak pernah dilaporkan 
kepada warga? Antara lain, rusuhnya 
politik-bahasa di balik undang-undang 
panas-bumi 2015, siasat pengalihan 
risiko kegagalan operasi industri di 
balik standard-standard industri dan 
aturan-aturan pelancar investasi dan 
pendudukan serta konversi ruang-
hidup menjadi kawasan tambang-panas; 
transaksi pembiayaan dan penjaminan 
investasi, dan jangan lupa, kesiapan 
operasi pengerahan kekerasan-negara 
untuk memaksa rakyat menanggung 
segala akibat operasi industri.

Dari penglihatan rakyat di wilayah 
ekstraksi, rangkaian operasi 
penambangan panas dan pembangkitan 
tenaga listrik sendiri bersifat agresif 
dan berkelanjutan. Gangguan atau 
teror atas hidup sehari-hari dimulai dari 
perambahan lahan-produksi subsistensi 
sejak penyelidikan perilaku sumber panas 

1. Agresi Industri Tambang Panas-Bumi:   
   Pengantar
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di kedalaman bumi; ekstraksi dan pencemaran bentang-bentang air, pencemaran panas 
dan pencemaran bising dari pengerahan mesin-mesin pembongkar dan penggali sumur, 
perakitan pipa-pipa raksasa pengalir fluida, kincir-kincir pendingin dan kincir raksasa 
pembangkit tenaga listrik, sampai pemasangan jalinan kabel transmisi dan distribusinya.

Riwayat pengorbanan warga Sorik Marapi tak terpisah dari drama serupa di hampir tiga 
ratus sasaran mata-bor tambang-panas di seluruh kepulauan Indonesia, dari  rencana 
proyek Gunung Gereudong di ujung pulau Sumatera, sampai dengan wilayah-wilayah 
sasaran di Manokwari, Kepala Burung, Papua Barat. Sampai hari ini, bukankah garis-
politik pengurus-negara yang membela pengalihan risiko operasi-industri tambang-
panas ke penduduk pulau dan infrastruktur-ekologis pulau sesungguhnya telah 
meruntuhkan janji manfaat-sosial dan ekologis dari bisnis raksasa ini? Di balik slogan-
slogan energi bersih dan rendah karbon, “transisi jejak-kaki industri energi, dari 100% 
kotor menjadi gado-gado kotor-bersih”, dari “yang lama ke yang baru”, dari yang “sekali 
habis ke yang takkan habis sumbernya”, demam panas-bumi di Indonesia adalah potret 
besar sirnanya rujukan pada rasionalitas publik.  Badai investasi keuangan global pada 
ekstraksi panas-bumi di Indonesia sekarang adalah jalan-keluar dari krisis-fiskal dan 
krisis kemampuan-mengurus bagi pengurus-negara bekas-jajahan dan negara-negara 
bekas penjajahnya. Jangan lupa, listrik-dari-tambang-panas adalah jurus industri energi 
fosil mengatasi krisisnya sendiri, termasuk merosotnya tingkat laba dari mengerutnya 
stok sumber-sumber energi “lama” dan “tak terbarukan”.

Syarat ekstraktivisme dari percepatan pembesaran konsumsi tenaga listrik dari tambang 
panas serta kemajuan teknik yang didorongnya bukanlah mitigasi atau reduksi, melainkan 
eskalasi risiko bencana bagi segenap warga kepulauan dan perairan Indonesia. Lebih dari 
semuanya, seluruh rerantai operasi bisnis pembangkitan listrik dengan penambangan 
panas-bumi, termasuk proses produksi instrumen regulasi sebagai komoditi esensial bagi 
industri berbahaya ini, menuntut kesuka-relaan rakyat untuk dibatalkan kemerdekaannya 
dicabut hak-haknya, ikhlas mengorbankan nafkah turun-temurun, rumah-kehidupannya, 
terluka, bahkan hilang nyawa.
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Polisi beri police line di lokasi gas beracun Sorik Marapi
yang terbakar.  Foto: Mongabay Indonesia/Ayat S Karokaro 
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Tamatnya Ketentraman. Mirip dengan peran “masuknya unsur pengganggu dari luar” 
dalam proses meroyaknya jejaring kanker dalam tubuh manusia, ada kalanya bencana 
dalam kehidupan turun-temurun sebuah rombongan manusia tidak bangkit dan tumbuh 
“dengan sendirinya”, melainkan akibat tak terhindarkan dari tindakan merampas, 
membongkar dan mengeruk secara terorganisir untuk menangguk manfaat material 
dari Bumi. Itulah yang terjadi dengan cerita kehidupan di selingkar gunung berapi Sorik 
Marapi di sisi Utara Sumatera.

Kehangatan kehidupan huta pegunungan di balik nama-nama tempat, jejaring hunian, 
ruang-ruang bermain, beserta kehidupan tani rakyat yang ratusan tahun tumbuh 
bersama kegiatan volkanik sang gunung, sekarang tengah beringsut menuju ajalnya. 

Peringatan penting dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di awal 
Oktober lalu, tentang potensi erupsi freatik Gunung Sorik Marapi di desa menyejarah 
Sibanggor Julu, terdengar seperti karikatur, di hadapan bencana-rakitan yang bahkan 
telah mengubah kehidupan penghuni gunung selama beberapa tahun belakangan, 
untuk pertama-kalinya dalam sejarah sosial dan ekologis sang gunung berapi. Rentetan 
kesusahan diawali dengan semburan gas H2S dari sumur bor PT Sorik Marapi Geothermal 
Power di hari Senin 25 Januari 2021, yang menewaskan lima perempuan warga Sibanggor 
Julu. Dua di antaranya, Suratmi (46) dan Sahrani anak perempuannya (15) tengah bertani. 
Kayla dan Yusniar, baru lima dan dua tahun usianya, dijemput maut ketika ditinggalkan 
ibunya masing-masing di sopo-saba (dangau), sementara ibu mereka bertani di lahan 

2.   Sorik Marapi: Jalan Panjang Penyemaian   
      Bencana-Terorganisir
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Foto: ANTARA/HO
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penghidupan mereka itu, yang 
kemudian disebut sebagai “ladang-
kematian” oleh penghuni desa.

Meskipun telah hampir dua tahun 
sejak operasi proyek SMGP 
menewaskan lima orang penghuni 
desa Sibanggor Julu di 25 Januari 
2021, sampai laporan ini ditulis, 
anak-anak di desa tersebut masih 
gemetar tubuhnya apabila terdengar 

pengumuman akan dilakukannya operasi di lokasi sumur bor. Pengalaman traumatik 
hidup bersama operasi tambang PT SMGP bagi penghuni desa-desa sasaran pengeboran 
PT SMGP bukan cuma sekali. Setidaknya setelah kejadian pertama, sudah lima kali lagi 
terjadi kegagalan perusahaan mengendalikan operasinya sendiri sampai dengan akhir 
September 2022. Gempuran operasi tambang bukan hanya menyerang manusia. Warga 
juga menuturkan kejadian matinya ikan-ikan di empang dan binatang liar. 

Ketenangan dan keindahan, inspirasi dari cerita-cerita pengantar tidur di bilik-bilik rumah 
beratap ijuk, irama-musik dan tarian rakyat Mandailing, sekarang sudah digantikan oleh 
desing bor dan dengung turbin di proyek SMGP yang dioperasikan oleh KS Orka, anak 
perusahaan raksasa Kaishan Compressor di China. Bagaimana Sorik Marapi diceritakan 
hari ini didominasi oleh uraian dari jurubicara industri, otoritas geologi, geofisika dan 
geokimia, bandar-bandar hutang pembiayaan, dan penguasa politik pertambangan dan 
energi.

Sorik Marapi, Gumpalan abu dari letusan freatik, 27 April 2018.
Foto: Mendiang Sutopo Purwo Nugroho
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Kebocoan gas H2S di PT SMGP (27/09/22) menyebabkan
puluhan warga jatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit.

Laporan Kepada Rakyat dan Peringatan Kepada
Pelaku Industri dan Penguasa Pertambangan Energi dan Mineral Indonesia

Kehilangan, derita dan kematian warga di medan operasi PT SMGP adalah Kegagalan 
sistem PLTP Sorik Marapi.

Bagaimana perusahaan dan pengurus negara memperlakukan bencana di situs proyek 
SMGP?

Pernyataan-pernyataan pegawai-pegawai kementerian yang datang silih berganti ke 
lapangan dan dikutip media sendiri terdengar ganjil, seolah-olah kantor kementerian 
adalah fasilitas penunjang operasi perusahaan.

Janji-janji berulang dari PT SMGP sendiri, seperti “kami akan selalu mengikuti SOP”, 
sejak kejadian bencana pertama yang membawa kematian sampai saat ini disangkal oleh 
bukti kegagalan serupa yang terus berulang. Di setiap kejadian, PT SMGP tidak pernah 
gagal menyampaikan ke publik bahwa semua sistem dalam keadaan baik. Tindakan 
teknis yang kami lakukan kecil kemungkinannya mendorong keluarnya gas, [perusahaan] 
memastikan tidak ada kebocoran gas H2S dari uji sumur,”¹  dan sebagainya.

Operasi industri tambang panas di Sorik Marapi adalah petunjuk bahwa klaim 
pengalaman puluhan tahun dari kongsi operator PT SMGP, kemajuan teknik ekstraksi-
panas dan pembangkitan listrik, aturan-aturan dan prosedur tetap, tidak bisa menjamin 
keselamatan penduduk. Kegagalan menyelenggarakan operasi penambangan panas 
yang aman sejak PLTP mulai menghasilkan daya listrik sampai sekarang menyingkap 
bukan saja tidak kompetennya PT SMGP mengendalikan operasinya sendiri, melainkan 
juga sangat terbatasnya kemampuan teknik penambangan panas-bumi di hadapan 
perilaku alam.
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Di sepanjang bulan September 2022 beruntun terjadi peracunan H2S. Di tanggal 16 
September, di malam hari sembilan warga Sibanggor Julu keracunan gas, muntah-
muntah dan pingsan, serta harus dirawat di RS. Ini adalah kejadian kelima dalam sejarah 
operasi PLTP Sorik Marapi.²  Dua minggu kemudian pada tanggal 28 September, PLTP 
menghasilkan kegagalan yang keenam  kalinya. Instalasi PLTP mengeluarkan semburan 
gas, dan tidak kurang dari 79 warga keracunan gas dan harus dirawat di RS. Bagaimana 
sikap perusahaan, Perusahaan Listrik Negara dan Kementerian ESDM? Hanya lima hari 
kemudian, PT SMGP menjalankan pengujian produksi tenaga listrik unit 3.

Dengan selesainya pengujian tersebut, PLTP Sorik Marapi dianggap “telah memenuhi 
persyaratan operasional” untuk mengumumkan tanggal operasi komersial (COD) dari unit 
3 pembangkitnya. Pada tanggal 7 Oktober, COO CTO SMGP Riza Pasikki memberikan 
keterangan kepada media, bahwa keberhasilan pengujian URC membuktikan keandalan 
keseluruhan sistem PTLP Sorik Marapi. Sukses ini juga “sejalan dengan upaya 
memaksimalkan potensi panas bumi secara aman dan berkelanjutan, ... dalam transisi 
energi untuk mewujudkan Net Zero Emission pada tahun 2060”.³  Tidak ada nada prihatin 
dalam pernyataan perayaan “keberhasilan” yang membawa tambahan real income bagi 
PT SMGP dari operasi PLTP Sorik Marapi tersebut.⁴

Merahasiakan Yang Harus Diumumkan, Janji-Janji, dan Teka-Teki Silang

Sadar akan kemampuan warga mengorganisir diri, seperti dalam protes besar-besaran 
di 2014, sejak terpaparnya kekacauan operasi proyek Sorik Marapi di awal 2021 sampai 
minggu lalu pengurus wilayah atau rombongan pegawai kementerian dari Jakarta 
acapkali menyampaikan ke media bahwa “keadaan tetap kondusif”. Kondusif di sini 
artinya baik bagi operasi proyek, di mana warga yang terganggu atau jadi korban tidak 
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melakukan protes terbuka. Bahkan dalam keadaan semburan lumpur dan gas panas 
masih berlangsung dan menteror penduduk desa (1 Mei 2022), kepala polisi setempat 
menyempatkan diri mengancam, “jangan sampai ada yang melakukan penjarahan, 
kerusuhan, dan aksi unjuk rasa”.⁵ 

Dalam keadaan “kondusif” tersebut, ekstraksi panas dan pembangkitan bisa terus 
berjalan tanpa terhenti. Kementerian ESDM, kantor yang paling bertanggung-jawab pun, 
berperan besar, dengan selalu sigap segera membolehkan PT SMGP kembali beroperasi, 
bukan karena investigasi internal dari PT SMGP berhasil merumuskan bagaimana 
mencegah berulangnya bencana. Dalam kasus 25 Januari 2021, ijin kementerian datang 
setelah birokrasi pengurus wilayah (forum komunikasi pimpinan daerah) menyetujui 
pengoperasian kembali instalasi pembangkit.⁶  Bukan tidak mungkin, bencana serial 
di Sorik Marapi akan terus berulang, korban akan terus jatuh, ketika dukungan politik 
kepada PT SMGP menggantikan proses tanggung-gugat dan penyampaian laporan rutin 
kepada rakyat, terutama sekali kepada penghuni Gunung Sorik Marapi yang diganggu 
hidupnya dan dipaksa tutup mulut.

Catatan terpenting dari PLTP Sorik Marapi adalah bahwa ketentuan, aturan, alas 
hukum, yang menyangkut industri pembangkitan listrik dari tambang panas-bumi, 
begitu pula praktik dan cara kerja dari regulatornya, yaitu Kementerian ESDM, serta 
transaksi mengikat di antara operator PLTP dengan pembeli produknya yaitu BUMN 
Perusahaan Listrik Negara, memperlakukan korban manusia dan yang bukan manusia 
sebagai bencana “tak terduga”, keunikan cuaca atau arah-angin pada saat kejadian, atau 
“kelalaian awak perusahaan operator”, bukan representasi kegagalan industri tambang 
panas-bumi pembangkit listrik atau keterbatasan intrinsik dari teknologi rekayasa 
kebumian yang jumawa bermain api dengan perilaku Bumi yang tidak sepenuhnya bisa 
dipetakan apalagi dikendalikan.⁷  
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Jejak Kejadian Penambangan
Panas-Bumi di Sorik Marapi 

2007 

30 Des 2008

2010

3 Feb 2011

11 Nov 2014

2005 - 2014

Apr 2015

25 Jan 2021

26 Feb 2021

9 Feb 2022

7 Mar 2022

24 Apr 2022

Penelitian daerah panas-bumi Sampuraga.⁸

Panasbumi Sorik Marapi ditetapkan menjadi WKP 

PT SMGP memperoleh Izin Usaha Panas Bumi (IUP). PT SMGP akan studi tentang 
lingkungan hidup untuk ijin kegiatan panas bumi, yaitu AMDAL dan UKL/UPL, 
untuk kegiatan yang tidak berdampak terlalu signifikan terhadap lingkungan 
dan keadaan sosial.⁹

Proyek PLTP Sorik Marapi akan mampu mensuplai 500,000 rumah maupun 
berbagai industri tanpa polusi. Sampai April 2022 ternyata ada 10 desa di Kab. 
Mandailing Natal yang tidak mendapatkan tenaga listrik¹⁰ 

Warga lima kecamatan menggelar aksi besar menolak keberadaan perusahaan. 
Satu orang tewas, belasan lainnya dibawa ke kantor polisi.¹¹  2022-04-26 Mukhlis, 
warga Desa Sibanggor Julu mengatakan sejak proyek PLTP Sorik Marapi berjalan, 
nyaris seluruh warga desa di sekitar lokasi konsesi panas bumi menolak.¹²   

Di 2005 terbit SK. 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di 
Wilayah Propinsi Sumatra Utara, seluas ± 3.742.120 Ha. Di 2014 terbit  SK 579/
Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara dengan luas 
± 3.055.795 Ha. (terjadi pengurangan seluas 686 ribu Ha, kejelasan alasan dan 
pengukuhannya.¹³  Di tahun yang sama UU No.21/2014 disahkan DPR.¹⁴

PT SMGP mendapatkan Ijin awal WKP seluas 62,900 Ha., mengacu pada 
ketentuan UU No.21/2014.   

Kejadian pertama. Sumur T-1 (SM T02) menyemburkan gas. 5 Tewas, 20 
keracunan dan harus dirawat di RS. 

Kementerian ESDM mengijinkan PT SMGP beroperasi kembali.¹⁵ 

Kejadian kedua. Warga keracunan gas dan harus dirawat di RS 

Kejadian ketiga. Semburan dari sumur T-12. 58 warga keracunan dan harus 
dirawat di RS

Kejadian keempat. Lumpur panas disertai gas menyengat menyembur ke udara 
setinggi 30 meter di lokasi pengeboran panas bumi milik PT SMGP. 21 orang 
keracunan dan harus dirawat di RSUD Panyabungan.¹⁶
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Prosesi pemakaman korban yang terpapar kebocoran gas beracun. Lima orang meninggal 
dan 23 lainnya dilarikan ke rumah sakit. Insiden tersebut kini diusut polisi dan tim dari 
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Foto: Samman Siahaan/METRO 
TANAGSEL
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3 Ags 2022

16 Sep 2022

28 Sep 2022

3-6 Okt 2022

PT SMGP jalankan konsultasi publik AMDAL, untuk menaikkan output dari 165 
MW menjadi 240 MW, termasuk rencana pembukaan lokasi sumur (Wellpad) 
di wilayah kerja PT SMGP. Desa berpotensi terdampak antara lain Desa Huta 
Baringin, Desa Hutanamale, Desa Sibangor Julu (Kecamatan Puncak Sorik 
Marapi), serta Desa Hayuraja, Desa Huta Julu (Kecamatan Panyabungan 
Selatan).¹⁷

Kejadian kelima. Malam hari jam 19:30. Sibanggor Julu. 9 warga keracunan gas, 
muntah-muntah dan pingsan, dan harus dirawat di RS.

Kejadian keenam. Semburan gas 79 warga keracunan gas dari PT SMGP dan 
harus dirawat di RS.¹⁸

SMGP sukses lakukan pengujian Unit Capacity Rate (URC) Unit 3 dengan kapasitas 
sebesar 50 MW. Dengan selesainya pengujian URC tersebut, PLTP Sorik Marapi 
secara resmi telah memenuhi persyaratan operasional dan mencapai tahap 
penting yaitu Commercial Operation Date (COD) Unit 3. COO CTO SMGP Riza 
Pasikki: keberhasilan pengujian URC juga membuktikan keandalan keseluruhan 
sistem PTLP Sorik Marapi. Capaian ini merupakan bukti nyata komitmen KS 
Orka Group dalam mendukung program pemerintah dalam transisi energi untuk 
mewujudkan Net Zero Emission pada tahun 2060.¹⁹
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Bahaya sebagai Sumber Kekayaan 

Peta sebaran dan potensi tambang panas bumi di atas memberikan peringatan bahwa 
keadaan genting yang menghantui masa depan kehidupan di Sorik Marapi sama-sekali 
bukan perkecualian, anomali, atau kasus istimewa yang tidak mungkin terjadi di lokasi 
tambang-panas-bumi lainnya. Terlalu singkatnya masa-hidup gadis kecil Kayla Zahra 
dan Yusniar di ladang-kematian Sibanggor Julu adalah sinyal lampu merah bagi ratusan 
kampung-kampung di seluruh kepulauan, yang sekonyong-konyong diputuskan sepihak 
oleh kongsi dagang pengurus negara dan industri tambang untuk menjadi sasaran mata-
bor dan pabrik tenaga listrik. 

Untuk menghasilkan tenaga listrik, sumur-sumur bor sedalam ribuan meter mengalirkan 
fluida pembawa panas ke permukaan untuk menjalankan turbin pembangkit. Industri 
tambang-panas-bumi, seperti namanya, menggantungkan real-income nya pada 
seberapa tinggi suhu fluida di dasar reservoirnya, dan ketepatan pemodelan medan 
panas-bumi yang menentukan apakah besaran perolehan listrik dan uang dari sumber 

3.   Kongsi Ugal-Ugalan Pengurus Negara, Otoritas Keilmuan dan 
      Korporasi Keuangan dan Industri: Yang Dilaporkan dan Yang 
      Dibicarakan Di Belakang Punggung Rakyat 
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panas tersebut cukup menguntungkan bila ditambang. Secara umum sumber panasnya 
adalah gejala dan kegiatan volkanisme dan atau tektonik kerak Bumi. Bukan kebetulan, 
kampanye terselubung dan terang-terangan dari industri energi dan dan industri 
tambang global beserta pemain industri lobi-politik dan konsultansinya memusatkan 
gerilya politiknya untuk menyulut sumber panas di kepulauan Indonesia sebagai bagian 
dari zona aktif “Cincin Api” Bumi. 

Potensi pertumbuhan nilai ekonomik bagi industri tambang-panas-bumi dengan 
demikian juga berkelindan dengan risiko terbangun dari dinamika kegiatan volkanisme 
dan atau tektonik di ladang-ladang panas-bumi yang menjadi sasaran bisnis keuangan/

pembiayaan investasi maupun 
jejaring korporasi energi global 
khususnya perusahaan penambangan 
minyak dan gas fosil, yang sigap 
menangkap peluang baru. Dengan 
kata lain, dari sisi pertimbangan risiko 
genting bagi segala jenis kehidupan 
yang berada di zona perburuan titik 
panas, industri tambang panas bumi 
dan pembangkitan listrik darinya 
sulit menghindar dari paradoks 
“dimana ada risiko bencana volkanik 
dan atau tektonik, di situ pulalah 
kami harus menancapkan mata bor 
kami”. Presentasi grafis di samping 
menunjukkan tumpang-tindih tiga 
kekuatan raksasa, yaitu 19 segmen 
patahan Sumatera, rerantai gejala 

volkanisme dari Pulau Weh sampai ujung tenggara pulau, dan kapling-kapling aset 
konsesi dan medan operasi investasi tambang-panas-bumi pembangkit listrik. Ketiganya 
ikut mempengaruhi arah kehidupan di pulau utama dan rangkaian kepulauan di sebelah 
barat dan timurnya.

Pelajaran dari banyak negara menyarankan bahwa operasi tambang panas bahkan bisa 
berpengaruh pada dinamika proses tektonik dan volkanik, termasuk pembangkitan 
kegempaan picuan.

Di hadapan akumulasi pengetahuan kritis dari dalam industri sendiri, otoritas pengurus 
pertambangan dan energi Indonesia memutuskan pembongkaran petak-petak raksasa 

Peta Sorik Marapi & Deretan Konsesi Tambang Panas Bumi di Jalur 
Volkanik & Patahan Sumatera  
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kawasan tambang panas bumi, tepat pada jalur sesar besar Sumatera dan rangkaian 
gunung berapi di sepanjang pegunungan Bukit Barisan. Meskipun pengetahuan tentang 
kerumitan tabiat kerak Bumi sungguh penting, termasuk dalam pendugaan kemungkinan 
bencana-bencana besar dari proses dan kegiatan volkanik maupun tektonik, sistem 
pengetahuan dan pemodelan matematis yang sama juga telah memungkinkan revolusi 
dalam kapital industrial yang bertumpu pada ekstraksi global dari minyak dan gas fosil. 
Harus dikatakan, di samping kantor-kantor negara dan institusi politik lain sebagai 
produsen aturan dalam transaksi rente dengan industri ekstraktif, otoritas ilmu-ilmu 
kebumian, terutama Geologi, Geofisika dan Geokimia di menara-menara gading sekolah-
sekolah tinggi di kota-kota besar di kepulauan, juga para teknisi industri ekstraktif, telah 
berperan vital dalam “geruduk-panas-bumi” (geothermal rush) yang sedang menimpa 
kehidupan orang biasa penghuni kepulauan Indonesia sekarang. 

Gambar di atas juga menunjukkan, imajinasi agak miskin bahwa ancaman bagi Andalas 
atau Sumatera hanyalah batubara, mengabaikan dua sisi kekuatan produktif dan 
eskalasi risiko bencana yang sedang disemaikan oleh industri energi berbasis ekstraksi 
panas-bumi. Pertama, di hadapan krisis ketergantungan pada sumber minyak dan gas 
fosil serta batubara, industri energi tengah bermigrasi ke padang perburuan berikutnya 
yaitu ekstraksi sumber-sumber energi bukan-fosil. Sumatera dan deretan pulau volkanik 
sampai ujung Busur Banda menjadi salah satu ladang-ladang ekstraksi panas terpenting 
karena Intensitas gejala tektonik dan volkanik di situ.  

Kedua, pembesaran konsumsi energi, khususnya tenaga listrik, ditentukan bukan 
oleh kebutuhan setempat, melainkan dipicu oleh percepatan ekstraksi dan telah 
dimungkinkannya integrasi grid pasokan tenaga listrik pada skala antar pulau maupun 
Asia Tenggara. Wilayah-wilayah ekstraksi panas macam Gunung Sorik Marapi “bertugas” 
memikul risiko sosial dan ekologis dari moda konsumsi energi di tempat lain, bagian 
tak terpisahkan dari sirkuit produksi dan reproduksi moda hidup urbanisme industrial 
yang menghisap energi dan bahan dari luar dirinya dan tak terbatas hasrat pembesaran 
konsumsi energinya.
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Lanskap Bukit Barisan. Foto: nationalgeographic/Edy Susanto
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Deretan Tambang Panas di Bukit Barisan, Keutuhan Fungsi Bentang-
Bentang Air dan Hamparan Agro-ekologis, serta Keamanan dari Potensi 
Kegempaan Picuan: Agenda Belajar dan Tanggung-Jawab Siapa?

Kegagalan serial di pembangkit listrik tenaga-panas-bumi Sorik Marapi mengemukakan 
tak tergantikannya asas kehati-hatian dalam tindakan mengubah bentang alam, apalagi 
untuk industri yang beroperasi dengan memanipulasi lapisan-lapisan bawah permukaan 
sampai kedalaman ribuan meter, di wilayah bergejala volkanik dan atau tektonik. Dalam 
bahasa sederhana, penerapan asas kehati-hatian dalam operasi industrial/terorganisir 
seharusnya adalah sebagai berikut: “bila tidak sepenuhnya pasti/mengandung keraguan 

tentang bahayanya, jangan dikerjakan”.

Regulator industri bertanggung-jawab bukan cuma dalam mengerahkan dan mengatur 
lalu-lintas aliran uang investasi untuk memperbesar pendapatan negara bukan pajak. 
Kantor-kantor regulator, kepala kantor dan awak kantornya, bisa dimintai pertanggung-
jawabannya dalam memastikan operator industri mematuhi asas kehati-hatian. Untuk 
industri pembangkitan listrik dari tambang panas-bumi, kepastian keamanan operasi 
dari penerapan prosedur tetap operasi atau SOP, standing operating procedure untuk 
operasi pada skala proyek, walaupun tak tergantikan pentingnya, bergantung pada 
seketat apa SOP tersebut menerapkan asas kehati-hatian, berdasarkan akumulasi 
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pengetahuan empiris tentang hal-hal terburuk yang bisa dipicu oleh seluruh rangkaian 
operasi penambangan dan pembangkitan, di sepanjang usia operasinya.

Jika kita putuskan untuk mempercayai pernyataan dari pihak kementerian ESDM bahwa 
SOP regulator sudah dijalankan, dan pernyataan berulang kali dari pihak PT SMGP 
bahwa “kami sudah menerapkan SOP” atau “tidak ada kebocoran gas” di setiap kejadian, 
bisa disimpulkan bahwa SOP dari kedua pihak tersebut sendiri bermasalah. 

Bencana picuan operasi tambang panas Sorik Marapi belum tentu tidak akan terulang, 
apabila hal-hal terburuk yang sudah pernah terjadi atau masih terus berlangsung 
diperlakukan sebagai informasi anekdotal, kejadian acak, tidak diperiksa lebih seksama 
secara independen oleh unsur-unsur peneliti yang bebas dari konflik kepentingan, dan 
dilakukan diam-diam tanpa dilaporkan kepada rakyat yang dibebani risikonya. Baik 
dicatat, kasus-kasus kematian dan keracunan parah oleh penyebab yang sama sudah 
terjadi di beberapa situs tambang panas-bumi lainnya, di Indonesia maupun di tambang 
panas-bumi pembangkit listrik di berbagai negara. 

Pemantauan konsentrasi H2S dari pembangkit panas-bumi di sekitar kota Reykjavik, 
Eslandia, di antara 2007-2009, sebagai contoh, menyimpulkan bahwa emisi H2S di 
sekitar Reykjavik melonjak dengan peningkatan produksi tenaga listrik di situ.²⁰  Satu 
laporan penelitian yang diterbitkan tahun lalu dari Tuscany, Italia, memaparkan kaitan 
serius sampai ke risiko kematian, di antara paparan H2S jangka panjang di Tuscany dan 
Eslandia dengan penyakit penyakit cardiovaskuler dan Asthma.²¹  Penelitian tentang 
dampak paparan H2S dari 34 tambang-panas-bumi pembangkit listrik di Tuscany untuk 
2011-2017, sebagai contoh, mempertimbangkan radius 3000m bagi pengambilan 
sampelnya.²² 
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Bandingkan misalnya, dengan catatan tentang SOP PT SMGP pada kejadian pertama 
peracunan masal H2S di sekitar sumur bor proyek Sorik Marapi di 2021, yang menyebut 
angka 300m sebagai angka jarak aman.²³    Pada kejadian kelima pada tanggal 16 September 
2022 yang meracuni parah delapan warga desa, saksi penyintas mengemukakan bahwa 
jarak lokasi para korban dengan sumur T-11 adalah sekitar 300m.²⁴  Presentasi grafis di 
atas menunjukkan perkiraan statis radius 1000m dan 3000m dari well pad T, sumber 
bencana tanggal 25 Januari 2021. Risiko jangka panjang bagi kesehatan penghuni 
permukiman di sekitar well pad tersebut, yang menjangkau wilayah jauh lebih luas dan 
lebih banyak desa, tidak mungkin diabaikan. 

Bahaya maut dan dampak jangka-panjang pada kesehatan, dari keterpaparan manusia 
pada gas-gas beracun khususnya H₂S di situs tambang panas-bumi, sudah mendesak 
walaupun agak terlambat untuk menjadi salah satu prioritas utama riset, untuk 
mempertimbangkan kembali dukungan habis-habisan dari berbagai kantor-pengurus-
negara bagi perluasan operasi tambang panas bumi di Indonesia.  

Bencana picuan operasi tambang panas-bumi juga mencakup apa-apa yang tidak diliput 
oleh kanal-kanal televisi, diunggah ke YouTube, atau dilaporkan oleh media independen, 
media industri atau media kantor-kantor regulator industri. Tidak adanya malapetaka 
yang dramatis seperti di Mataloko bukan berarti keadaan alam di kawasan tambang 
panas-bumi pembangkit listrik baik-baik saja. Konsumsi air dari pembangkitan untuk type 
binary hanya untuk tahap operasi saja, sebagai contoh–untuk mengompensasi hilangnya 
geofluid dalam operasi,— adalah 5,13 liter untuk setiap kWh yang dihasilkan.²⁵  Bisa kita 
bayangkan untuk pembangkit skala besar puluhan sampai ratusan megawatt, seberapa 
besar dibutuhkan air dari bentang air setempat, dan apa akibat jangka panjangnya bagi 
wilayah tani atau penghasil pangan di sekelilingnya. 

Beberapa masalah yang bisa dipicu oleh operasi tambang-panas-bumi, sebagai contoh, 
adalah: semburan cairan panas di hutan lindung Rimbo Panti, semburan fluida yang 
tersebar luas di luar pipa-pipa instalasi penambangan panas di proyek PLTP Mataloko, 
penurunan muka air kawah Tiwu Ata Bupu, salah satu kawah dari danau tiga-warna 
Kelimutu, yang diduga disebabkan operasi tambang panas-bumi Sokoria, konsesi PT 
Sokoria Geothermal Indonesia, anak perusahaan Kaishan, seperti halnya PT Sorik Marapi 
Geothermal Power,²⁶  rusaknya tanaman/tani rakyat (a.l. padi tidak berisi, buah coklat 
membusuk di batang, pohon tahunan andalan penduduk susut buahnya) di sekeliling 
instalasi tambang panas-bumi pembangkit listrik, seperti berlangsung di Mataloko, 
Sarulla, dan pencemaran air sumur dangkal sumber air minum penduduk di kawasan 
PLTP Dieng.

Berbagai masalah serius di atas, meskipun bentang ruang yang dipengaruhi operasi 
tambang panas-buminya bisa sangat luas, relatif terbatas skala ruangnya, dan 
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memungkinkan untuk dideteksi secara menerus. Risiko bencana yang lebih pelik yang 
dibangkitkan oleh operasi tambang-panas pembangkit listrik skala besar adalah gejala 
kegempaan picuan. Kegempaan picuan tersebut telah berlangsung di banyak sekali proyek 
tambang-panas-bumi pembangkit listrik di seluruh dunia, dan telah terdokumentasikan 
dengan baik, serta telah mendorong naiknya tuntutan publik untuk memperketat syarat-
syarat bagi perluasan industri tambang-panas-bumi pembangkit listrik skala besar.²⁷ 
Di kasus-kasus paling mencolok, di mana kegempaan picuan lebih dari tremor skala 
rendah dan karenanya tidak mungkin diremehkan, regulator di negara-negara tersebut 
harus menghentikan operasi tambang, membekukan proyek pembangkit atau menunda 
investasi. Dalam lebih dari satu kasus, pihak investor memutuskan untuk menghentikan 
samasekali operasinya, karena beban biaya tuntutan bagi asuransi terlalu besar untuk 
bisa dipikul oleh perusahaan.²⁸ Kegempaan yang dipicu oleh operasi tambang panas-
bumi bisa terjadi bukan saja pada proyek tambang-pembangkit dengan stimulasi (EGS), 
tetapi juga pada proyek dengan teknologi tambang panas-bumi konvensional. 

Di Geysers, AS, kegempaan picuan tambang-panas bumi di medan panas-bumi yang 
didominasi uap, telah didokumentasikan sejak 1975. Di pertengahan 1980an, di 1997 
dan 2003 operator menaikkan volume penyuntikan air skala besar ke sumur dalam, 
dari limbah cair kota-kota di sekeliling tambang pembangkit, menjadikannya tergolong 
sistem EGS. Setiap tahun ribuan gempa >M1.5 terjadi, di samping gempa yang jauh 
lebih jarang (kurang dari sekali dalam setahun) dengan skala >M4.0.²⁹ Di Filipina, operasi 
penambangan-pembangkitan di proyek Palinpinon I (1983-1986) telah menyebabkan 
lonjakan gempa skala kecil (M<2.5) dengan frekuensi tinggi (sampai 100x per hari), yang 
terbukti berkorelasi positif dengan perubahan dalam tingkat injeksi air dan produksi.³⁰ 
 
Di Basel, Swiss, rangkaian gempa yang dipicu oleh operasi tambang panas-bumi di 
tahun 2006 dan 2007 berujung pada dihentikannya seluruh proyek di 2009. Pada tahun 
yang sama gempa picuan terjadi di proyek tambang panas-bumi di kota kecil Landau in 
der Pfalz, Jerman.³¹  Masalah serupa terjadi di tambang panas-bumi di kota St. Galen 
di 2013. Di kedua kasus gempa picuan tambang panas-bumi di Swiss, SED (Swiss 
Seismological Service) melakukan penyelidikan terbuka, di samping secara reguler 
mengorganisir acara-acara belajar bagi khalayak ramai dan berbagai institusi, agar risiko 
kegempaan picuan dari operasi tambang-panas-bumi dimengerti sebanyak mungkin 
pihak.³² SED, yang sepenuhnya dibiayai dari dana publik, bertanggung-jawab memantau 
dan memeriksa gejala kegempaan dan menyampaikannya ke publik. Ia beroperasi di 
bawah prinsip independensi (dari kepentingan industri maupun politik kenegaraan) dan 
transparansi, untuk melaporkan/menyampaikan ke rakyat segala-sesuatu yang penting 
diketahui bersama, khususnya kegempaan picuan industri.³³,³⁴

Sungguh mencengangkan, bahwa di Indonesia pihak regulator memutuskan untuk 
justru mendorong investasi raksasa di sepanjang koridor genting Sumatera seperti 
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ditunjukkan dalam peta tumpang-tindih wilayah-kerja panas-bumi dengan jalur patahan-
besar Sumatera dan manifestasi gejala volkanik di jalur yang sama.³⁵  Sudahkah kantor-
kantor di bawah kementerian ESDM maupun institusi-riset yang relevan melakukan 
penelitian tentang kemungkinan yang tidak bisa diabaikan dari risiko bencana karena 
kegempaan picuan untuk sabuk tektonik-volkanik Sumatera, maupun risiko perubahan 
bentang alam selain gejala seismik, yang bisa dijadikan dasar pertimbangan penerbitan 
hak konsesi besar-besaran di situ? Setiap warga-negara Indonesia berhak bertanya, 
apakah kemungkinan munculnya gejala kegempaan picuan di titik-titik tambang panas-
bumi di sekujur daratan pulau Sumatera sudah atau pernah menjadi prioritas utama riset 
dari otoritas keilmuan yang paling bertanggung-jawab? Sejak proyek-proyek tambang 
panas-bumi pembangkit listrik skala raksasa di Sumatera berkegiatan, adakah penelitian 
dari kantor-kantor yang bertanggung-jawab dalam urusan kegempaan di Indonesia, 
untuk memeriksa apakah gempa-gempa pada berbagai skala yang terus berulang terjadi 
berkaitan dengan atau dipicu oleh kegiatan di proyek-proyek penambangan panas-bumi 
untuk pembangkitan listrik tersebut? Sampai hari ini setiap pertanyaan kritis tentang 
investasi tambang panas-bumi, apalagi kalau gugatan atau pertanyaan tersebut diajukan 
oleh orang biasa, warga tani di wilayah-wilayah yang hendak atau tengah diduduki 
proyek, selalu dihardik oleh juru-bicara otoritas keilmuan, juru-bicara industri atau 
regulator, dan dilecehkan sebagai “kurang pengetahuan”, “akibat hasutan pihak luar” 
dan yang semacam itu. 

Lebih mengundang pertanyaan, bukan cuma pulau Sumatera yang diperlakukan seperti 
pulau kosong tanpa penghuni tanpa kehidupan macam itu oleh Kementerian ESDM, 
Kementerian Keuangan termasuk peralatan bisnis investasi keuangannya, Bank Dunia dan 
bandar-bandar pembiayaan internasional lainnya, beserta jejaring lobi dan pemasaran-
sosialnya. Siapa, kantor yang mana, yang tiap saat bisa rakyat mintai keterangan lengkap 
dan pertanggung-jawaban atas sikap politik, ketentuan-ketentuan investasi, klasifikasi 
potensi tambang-panas-bumi di seluruh kepulauan, subsidi dan pengerahan dana milik 
publik untuk merangsang minat calon investor dengan pengeboran tahap eksplorasi?
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Pada tanggal 14 Januari 2021, seminggu sebelum Dahni, Suratmi, dan anak perempuan 
mereka, Kaila dan Yusniar, tewas di ladang-kematian di sekitar sumur tambang panas PT 
SMGP di Sorik Marapi, Juru Bicara Kementerian ESDM menyampaikan kepada media 
bahwa di tahun 2020, investor menanamkan uang Rp.10,7 Triliun di tambang panas 
bumi. Target pendapatan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2021 dari investor tambang 
bumi adalah sebesar Rp.1,44 Triliun.³⁶,³⁷

Pada tanggal 14 September 2022, dua hari sebelum operasi dan teknik ekstraksi panas-
bumi pembangkit listrik PT SMGP untuk kelima kalinya merusak ketentraman rakyat 
dan mencederai delapan penghuni desa di sekeliling sumur bor di proyek tambang-
panas pembangkit listrik Sorik Marapi,³⁸  ketua panitia pelaksana Konvensi dan Pameran 
Geothermal Internasional Indonesia, Riza Pasikki, yang juga operating chief technical 
officer dari KS Orka, operator tambang Sorik Marapi, mengemukakan pada pembukaan 
perhelatan, bahwa “[panas-bumi] sudah terbukti memberikan multiplier effect untuk 
kesejahteraan rakyat. Tidak ada alasan untuk menunda pemanfaatan panas bumi di 
Indonesia”.³⁹

Kedua pernyataan tentang “target-target pendapatan”, “multiplier effect” atau 
“kesejahteraan rakyat” di atas menyingkap quid pro quo atau pertukaran-jasa yang 
melibatkan pengurus negara dan investor. Pernyataan pertama (Januari 2021) 
menyiratkan kebanggaan dengan hitungan uang, pernyataan kedua (September 2022) 
bernada cemas dan membela diri dengan bunga-bunga kata.
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Di sepanjang tiga dekade kepresidenan Suharto, pengurus negara adalah promotor 
ekstraktivisme. Maksimisasi rente dilakukan lewat pengaplingan wilayah kedaulatan 
negara menjadi konsesi industri ekstraktif. Politik industrialisasi di sepanjang masa itu 
bertumpu pada penglihatan jarak-pendek atau myopia tentang konsekuensi ekologis 
dari pilihan sumber-energi-primer utama –minyak, gas, batubara. Di bawah rejim yang 
sama, “industrialisasi” bukan hanya soal pembesaran investasi dan operasi produksi 
barang dengan pengerahan kerja-buruh dan kerja mesin di pabrik, tetapi juga ekstraksi 
minyak dan gas fosil serta batubara. Tak kalah pentingnya adalah pembesaran nilai uang 
dari pembongkaran infrastruktur ekologis pulau terutama hutan dan bentang-bentang 
air vital, untuk ekstraksi kayu dari hutan tropis, biomassa dari kebun-industri, dan aneka 
mineral industri.

Pertanyaannya, mengapa “geruduk panas-bumi” baru muncul sekarang, bukan beberapa 
dekade sebelumnya? Apakah semua pelayanan istimewa bagi investor tambang-panas-
bumi pembangkit listrik sekarang adalah bukti kesadaran politik para manajer negara 
tentang krisis ekologis berskala bumi termasuk pemanasan suhu bumi dan perubahan 
iklim yang didorongnya? Apakah pergeseran sasaran sponsorship fiskal dari ekstraksi 
minyak gas dan batubara ke panas-bumi adalah pilihan politik pembelaan keselamatan 
kehidupan di Bumi, atau sebetulnya adalah respons oportunistik atas krisis yang industri 
minyak gas dan batubara sendiri ciptakan?

Kehebohan kampanye pemasaran potensi panas-bumi hari ini baik kita sandingkan 
dengan cerita yang sama untuk industri tambang minyak dan gas fosil di dekade 
1970an: keduanya dipuja-puji sebagai sumber pendapatan kantor negara, keduanya 
dibangga-banggakan sebagai tulang-punggung “ketahanan energi”, karena kelimpahan 
stoknya. Ketika yang pertama sudah hampir tamat, kan sekarang ada tambang panas-
bumi. Propaganda industri tentang potensi “penghematan” emisi gas-rumah-kaca dari 
tambang panas-bumi, dihitung-hitung dari berapa megawatt listrik sudah dibangkitkan 
tanpa batubara, agaknya khilaf bahwa mesin-bor tambang panas-bumi sudah resmi 
dilegalkan untuk beroperasi di hutan-rimba kepulauan yang manapun, dan bahwa yang 
terburuk bagi apa-apa yang hidup di sekitar sumur-bor pun sudah dan akan bisa terus 
terjadi.

Tidak berbeda jauh dari industri tambang-batubara, penambangan minyak dan gas 
fosil di atas kertas diakui masih akan berlangsung, walaupun sekarang menjadi beban 
keuangan publik, bukan lagi sponsor fiskal andalan. Ekstraksi terus turun dari 1,66 juta 
barel per hari (bpd) di 1991, ke 1.1 juta bpd di 2003, ketika Indonesia mulai menjadi 
net importir minyak fosil, 975 ribu bpd di 2013, ke 820 ribu bpd di 2014.⁴⁰  Sementara 
tingkat ekstraksi minyak fosil terus turun, konsumsinya konsisten naik, dari 1.1 juta bpd 
di 2003 ke hampir 1.6 juta bpd di 2012.⁴¹,⁴²
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Dari kepentingan industri dan investor, pertanyaan utama adalah ada tidaknya kepastian 
hukum dan jaminan investasi, termasuk kemudahan pembiayaan dan atau dukungan 
operasional untuk tahap eksplorasi tambang panas-bumi.

Di tahun 2003 Undang-Undang No. 27 tahun 2003 tentang panas-bumi disahkan. 
Dalam setahun wilayah berpotensi panas-bumi yang layak ditambang, yang siap 
dikembangkan dan yang sudah masuk tahap eksplorasi diumumkan. Dibutuhkan lebih 
dari 10 tahun untuk menyiapkan pasar panas-bumi bagi investor, dengan salah satu 
“capaian” terpentingnya adalah perumusan dan pengesahan cepat dari Undang-Undang 
No.21 tahun 2014 menggantikan Undang-Undang 27 tahun 2003. Pasalnya? Sampai 
dengan 2013, eksplorasi dan eksploitasi energi panas bumi masih terganjal perizinan 
dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup karena terdapat 
kata dan istilah ‘pertambangan’ di dalam UU No.27/2003. Ketua Asosiasi Panas Bumi 
mengakui di 2013, bahwa “para pengolah panas bumi justru akan memerlukan hutan. 
Sumber energi  tersebut 70% berada di hutan konservasi dan hutan lindung”.⁴³  

Penerbitan UU No.21/2014 adalah respons pengurus negara atas desakan dari pihak 
investor industri tambang panas-bumi dan keuangan. Tiga tahun kemudian, Kementerian 
Lingkungan dan Kehutanan melangkah lebih jauh dengan menerbitkan Peraturan 
Menteri LHK No.46/2016 tentang “Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada 
Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam”, didahului 
dengan perapihan sisi legalnya, yaitu penerbitan Peraturan Pemerintah No. 108/2015 
tentang Perubahan atas PP 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam 
dan Kawasan Pelestarian Alam.⁴⁴ 

Dari sisi kemudahan keuangan dan pembiayaan proyek, bukan hanya jejaring bandar-
bandar kapital keuangan global serta perusahaan-perusahaan patungan-modal saja 
yang berperan penting. Kantor Kementerian Keuangan, dalam usaha patungan dengan 
Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, telah mendirikan sebuah perusahaan 
perseroan, PT SMI, yang dengan sertifikasi penerbitan obligasi “hijau”, telah berperan 
besar dalam pengerahan dan pengaliran dana raksasa dari bandar-bandar investasi 
portofolio/keuangan global untuk mendorong percepatan investasi tambang panas-
bumi pembangkit listrik di Indonesia, atas nama “ekonomi hijau”. Salah satu dukungan 
terpenting, sebagai contoh, adalah diterbitkannya peraturan Menteri Keuangan, PMK 
nomor 62 tahun 2017, tentang Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor 
Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (persero) PT Sarana Multi Infrastruktur.⁴⁵

Pada tahun yang sama, Kementerian ESDM menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 
2268 K/30/MEM/2017, yang menetapkan “Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi”.⁴⁶  
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Dengan satu tanda-tangan, regulator industri mengkonversi sebuah jejaring kesatuan 
sosial-ekologis menyejarah menjadi sebuah kompleks stok komoditi panas bumi di 
puluhan lokasi siap tambang di seantero daratan pulau. Tanpa kajian risiko dampak skala 
pulau, tanpa perlu kesepakatan dari penghuni pulau. Dua tahun kemudian, Kementerian 
yang sama mengumumkan kerja-sama dengan Eastern Indonesia Geothermal 
Consortium, sebuah konsorsium dari beberapa bandar pembiayaan dan perusahaan 
tambang-panas-bumi pembangkit listrik multinasional, termasuk sebuah NGO komersial 
dan kantor pembiayaan proyek Belanda.⁴⁷

Kenapa buru-buru? Salah satu jawabannya adalah bahwa pendudukan pulau tersebut 
diperlukan untuk memasok listrik buat industri tambang skala besar yang beroperasi 
di situ. Di wilayah Manggarai saja terdapat 11 perusahaan tambang besar yang 
membutuhkan pasokan listrik besar. Sebagai contoh, satu smelter mangan di situ 
membutuhkan pasokan 10MW.⁴⁸ Pendudukan pulau oleh industri tambang panas-
bumi pembangkit listrik dan bandar-bandar pembiayaan proyek di belakangnya, dengan 
demikian, sudah tentu adalah kabar baik bagi industri tambang yang beroperasi di pulau 
Flores. Pelayanan istimewa dengan pembebanan risiko pada penghuni pulau macam ini 
“dinetralkan” lewat angka-angka statistik konsumsi listrik per kapita, yang membagi rata 
besaran konsumsi listrik di satu wilayah dalam kWh dengan populasi wilayah tersebut. 
Kenaikan konsumsi, bisa diakui sebagai peningkatan kualitas hidup atau kesejahteraan 
rakyat, nyatanya bisa menggelapkan cerita tentang siapa pelahap tenaga listrik terbesar 
di situ.⁴⁹

Keputusan 2017 yang menimpa Flores tersebut, pars pro toto, bisa dibilang mewakili 
kenyataan pada skala ruang-waktu yang lebih besar dan tidak diumumkan, bahwa wilayah 
kepulauan Indonesia diam-diam sudah ditetapkan sebagai “Kepulauan Panas Bumi”. 
Bencana terorganisir berkelanjutan di Sorik Marapi menyingkap rahasia penguasaan 
pulau Sumatera sebagai jejaring wilayah konsesi tambang panas-bumi pembangkit 
listrik. Dalam preseden buruk di tahun 2017 di atas, seluruh ruang daratan pulau Flores 
beserta penghuni dan kehidupan bersamanya, ditetapkan sebagai jejaring tambang 
panas-bumi pembangkit listrik. Secara asasi, kesatuan-kesatuan-kesatuan daratan dan 
perairan pulau beserta penghuninya telah diperlakukan sebagai lahan kosong, terra 
nullius.

Di bulan September 2022 yang lalu, terbit Peraturan Presiden No. 112 tahun 2022 
tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. 
Isi aturan mencakup patokan harga, pelaksanaan dan perjanjian jual beli tenaga listrik 
serta dukungan berupa “insentif fiskal” seperti pembebasan pajak pertambahan nilai 
dan bea masuk barang impor bagi pemilik properti energi terbarukan, maupun dukungan 
pembiayaan, penjaminan dan pengembangan proyek pada tahap eksplorasi, yang dari 
sisi pembiayaan dianggap berisiko tinggi. Peraturan ini dirancang antara-lain untuk 
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melancarkan rencana pensiun dini dari pembangkit listrik tenaga batubara, dan menarik 
minat investasi di delapan jenis pembangkit listrik selain PLT batubara, termasuk, atau 
terutama, pembangkit listrik dari tambang panas-bumi. Peraturan tersebut merupakan 
kelanjutan dari sederet aturan untuk mempermudah investor industri tanam modal di 
Indonesia pada proyek-proyek pembangkitan listrik skala besar.

Di luar kepastian jaminan hukum dan kemudahan pembiayaan proyek, investor juga 
membutuhkan kepastian tenurial atas properti konsesi wilayah kerja penambangan 
panas-bumi. Dalam hal ini, berbagai ketentuan dan prosedur tetap dalam produksi ruang-
ekstraksi bagi penambangan panas-bumi bahkan telah disiapkan, untuk mempercepat 
kejelasan tentang wilayah konsesi tambang panas bumi tersebut, seperti SNI 13-
5012-1998 tentang Klasifikasi Potensi Energi Panas Bumi Indonesia.⁵⁰  Sebuah kapling 
properti tambang panas-bumi siap dijajakan oleh Kementerian ke calon investor ketika 
“cadangan terbukti” bisa diumumkan setelah pengeboran delineasi dan studi kelayakan. 

Di sepanjang prosedur baku dalam SNI 13-5012-1998 tersebut (yang bisa makan waktu 
bertahun-tahun), panas-bumi diperiksa konteks keberadaannya dari penglihatan geologi, 
geofisika dan geokimia, potensi-ekonomiknya, sampai didapatkan status “cadangan-
terbukti” sebagai “komoditi siap-jual”. Sesuai judulnya, SNI tersebut berfokus pada 
penggolongan potensi panas-bumi menurut tingkat kepastiannya. 

Mencolok sekali, bahwa di setiap langkah dalam rangkaian tahapan penyelidikan 
tersebut, tidak dikemukakan konteks ekologis dan sosial dari proses akuisisi informasi 
teknis atas sumber panas. Demikian pula,  produk dari setiap proses, terutama kualifikasi 
kepastian produk akhir yaitu “cadangan terbukti” sama-sekali tidak mempertimbangkan 
layak-tidaknya “cadangan terbukti” dikembangkan lebih lanjut dari sisi risiko sosial dan 
ekologis bagi ruang yang hendak dijadikan wilayah penambangan untuk pembangkitan 
listrik. 

Uraian awal di atas menyarankan bahwa penerapan penuh prosedur dalam SNI 13-
5012-1998 tersebut oleh aparatus pengkajian dan penyelidikan dari pihak regulator 
(Kementerian ESDM) untuk memutuskan penghibahan properti konsesi kepada calon 
investor dan atau operator dengan demikian memang mengesampingkan risiko-risiko 
terburuk dari penambangan panas-bumi dan memperlakukannya sebagai force majeure, 
keadaan-keadaan tak terduga yang menghambat sesuatu pihak untuk memenuhi 
kontrak.  

Di tahun 2021, 23 tahun setelah SNI 13-5012-1998 diterbitkan sebagai panduan, 
Bank Dunia menerbitkan sebuah panduan studi kelayakan untuk pembiayaan proyek, 
“Menyiapkan Studi Kelayakan untuk Pembiayaan Proyek-Proyek Geothermal–Gambaran 
Umum Penerapan-Penerapan Terbaik” (Preparing Feasibility Studies for Financing 
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Geothermal Projects-An Overview of Best Practices) yang ditujukan bagi industri dan 
regulator pertambangan panas-bumi pembangkit listrik.⁵¹  Di bagian keenam, pengaman 
sosial dan lingkungan (halaman 17-20), dikemukakan enam contoh risiko-lingkungan 
dan lima contoh risiko-sosial dari operasi proyek. 

Risiko-risiko lingkungan mencakup hilangnya lahan dan “habitat”, risiko-risiko bagi 
bentang-bentang air, bahan bongkaran padat dan limbah, semburan gas, debu dan 
bising, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Risiko-risiko sosial mencakup sumber-
sumber kehidupan dan jasa-jasa lingkungan, gangguan-gangguan selama proyek 
berjalan, konflik, warisan budaya yang ada di lokasi proyek, ketakutan dan penolakan. 

Kesebelas jenis risiko tersebut dikemukakan sebagai daftar contoh kasus, tanpa kerangka 
analitik yang lebih mendasar. Sebagian besar risiko dalam daftar tersebut terbukti terjadi 
di proyek-proyek panas-bumi di kepulauan dan di tempat lain. Pedoman kerja internal 
bagi regulator dan investor khususnya SNI 13-5012-1998 secara terang-terangan 
mengesampingkannya dalam prosedur baku penyelidikan yang berujung pada status 
“cadangan terbukti” siap jual di atas. Dengan kata lain, regulator industri tambang-panas 
pembangkit listrik menciptakan dua masalah yang tidak mungkin diatasinya sendiri. 
Pertama, pengingkaran kemungkinan nyata dari kerusakan ruang-hidup termasuk 
bentang hutan dan bentang-bentang air permukaan dan atau air tanah, kegempaan 
picuan, peracunan akut dan kronik (jangka panjang) dari emisi gas-gas racun khususnya 
H₂S. Kedua, pengalihan risiko-risiko tersebut ke pundak rakyat. Di atas keduanya, status 
“cadangan terbukti” dari satu kementerian dianggap cukup untuk membatalkan hak 
warga-negara untuk berkehidupan turun-temurun di kesatuan-kesatuan sosial-ekologis 
menyejarah yang ditempatinya. 

Di bawah rejim tata-ruang industri tambang panas-bumi seperti apa adanya sekarang, 
“Standard Nasional”, dengan konotasi teknis dan netral dari namanya, ternyata 
merupakan instrumen politik, atau tepatnya, instrumen anti-politik, yang bisa 
mengganggu dan mengubah kehidupan banyak orang untuk waktu yang lama sekali. 
Kasus Sorik Marapi hanyalah satu dari banyak kasus operasi pertambangan panas-bumi 
pembangkit listrik di kepulauan, di mana penerapan standard nasional tersebut selama 
ini bisa ikut menjelaskan keganjilan relasi regulator dengan perusahaan operator, dan 
relasi penguasa-obyek kuasa dari keduanya dengan rakyat di kawasan proyek tersebut.
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Pada 2017, dalam sebuah wawancara media, Ketua Umum ADPPI (Asosiasi Daerah 
Penghasil Panas Bumi Indonesia) mengemukakan bahwa di beberapa tempat, tambang 
panas-bumi untuk pembangkit listrik "mengalami kendala sosial". Menurutnya, 'sudah 
saatnya pemerintah merumuskan langkah penyelesaian kendala sosial ini, sehingga 
pengembangan panas-bumi tidak terhambat." Terhentinya aktifitas eksplorasi akibat 
persoalan sosial mengakibatkan pengembang rugi waktu dan biaya milyaran rupiah”.⁵²  
 
Dari kepentingan para kapten-industri dan bandar pembiayaan proyek, pernyataan 
di atas sangat masuk akal. Bukankah kami ada di pihak yang benar, dan kami sudah 
menjalankan peran kami dan melakukan investasi. Kenapa kami dihambat? Inipun masuk 
akal, karena jalan pikiran yang dikemukakan, setidaknya untuk mencoba meyakinkan 
publik adalah bahwa ketika panas bumi ditambang untuk membangkitkan tenaga listrik, 
kesejahteraan akan datang tergopoh-gopoh menghampiri dan menyapa warga di desa-
desa lokasi tambang.⁵³,⁵⁴

Kendala sosial, kata kunci dari pihak industri tambang dan pengelola rentenya, sudah 
tentu dimaksudkan sebagai penolakan penghuni desa yang hendak atau tengah 
diduduki oleh operasi tambang. Bagi orang-orang biasa, sikap atau tindakan bersama 

Warga Wae sano, Sano Nggoang, Manggarai Barat menggelar aksi
di kantor Bupati Manggarai Barat, Jumat (04/03/22). Foto: Floresa.co
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yang digambarkan sebagai "hambatan sosial" tersebut adalah bagian dari proses 
mengamankan jalannya kehidupan yang hendak diganggu oleh operasi tambang. Dua 
dunia, dua kepentingan, dua imajinasi yang bertabrakan. Di  satu pihak, fokus sentral 
adalah pada apa yang bisa menghasilkan uang dari pembongkaran bentang alam. Di 
pihak rakyat, dari mana datangnya stempel lokasi potensi tambang panas-bumi, wilayah 
kerja panas-bumi, cadangan terbukti, yang dikenakan pada ruang-ruang hidup bersama 
kami.

Sorik Marapi telah membuka mata warga kepulauan tentang apa-apa yang tidak pernah 
dilaporkan kepada rakyat mengenai industri tambang-panas-pembangkit listrik yang 
berbahaya ini. Sejak penaksiran potensi nilai uang dari suhu dasar reservoir, penentuan 
"cadangan terbukti", sampai dengan pemetaan potensi kandungan "mineral pengikut" 
macam Lithium di dasar sumur-sumur panas-bumi, ancaman dari kegiatan penambangan-
pembangkitan bagi hidup manusia dan yang bukan manusia memang diperlakukan 
sebagai soal insidental, kasuistik, dan penanganannya dengan demikian akan ditangani 
ketika masalahnya muncul.

Investasi Paksa Kolonial: Kepatuhan pada Pendudukan Ruang Hidup Rakyat dan 
Pengalihan Risiko Sebagai Infrastruktur Rerantai Nilai Industri Tambang Panas-Bumi 
Pembangkit Listrik

Bagaimana kedudukan warga-negara di hadapan perusahaan tambang panas-bumi 
pembangkit listrik dan operasinya? 

Pasal 65 UU 21/2014 memberikan kejelasan tentang hal ini.⁵⁷

Di ayat 1, peran serta masyarakat dibatasi pada “menjaga, melindungi, dan memelihara 
kelestarian wilayah kegiatan pengusahaan panas bumi”, dan “menyampaikan laporan 
terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan di wilayah kegiatan 
pengusahaan panas bumi”.⁵⁸  Kedua bentuk “peran-serta” tersebut mengungkap konteks 
politik dari Undang-Undang 21/2014, bahwa masyarakat dipersilahkan berperan serta 
post-factum, setelah ada proyek. Yang tidak dituliskan adalah bahwa masyarakat tidak 
boleh berperan-serta dalam menyepakati atau menolak kehadiran proyek di ruang-
hidupnya. 

Ayat 2 dari pasal yang sama menyebutkan empat hak masyarakat setelah proyek hadir, 
yaitu memperoleh informasi menyangkut pengusahaan panas bumi, memperoleh 
manfaat lewat pemenuhan tanggung-jawab sosial perusahaan dan atau pengembangan 
masyarakat sekitar, memperoleh ganti-rugi yang layak akibat kesalahan dalam kegiatan 
pengusahaan panas-bumi, dan mengajukan gugatan kepada pengadilan kerugian 
akibat kegiatan pengusahaan panas-bumi yang menyalahi ketentuan.⁵⁹ Ayat 2 tersebut 
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menyebutkan hak mendapatkan informasi, tetapi konteksnya, serupa dengan konteks 
dari ayat 1 pasal 65, yaitu setelah proyek beroperasi. Dalam hal ganti-rugi yang layak, 
apakah jatuhnya korban cedera dan mati, trauma berkepanjangan, hilangnya lahan 
tani pangan, sebagai contoh, bisa ditebus dengan ganti-rugi material, atau paket CSR 
(tanggung-jawab sosial perusahaan)? Butir terakhir Ayat 2 yang menyebutkan bahwa 
masyarakat bisa mengajukan gugatan hukum atas penyimpangan dari ketentuan 
regulator, sulit dikatakan akan bermanfaat bagi penghuni wilayah yang dijadikan 
kawasan proyek, ketika ketentuan-ketentuan berlapis dari pengurus-negara sendiri 
patut dipertanyakan dan digugat karena pengabaian asas kehati-hatian dan pengalihan 
risiko operasi penambangan panas-bumi pembangkit listrik kepada rakyat. 

Penegasan tentang kedudukan warga-negara di hadapan industri dikemukakan pada 
Pasal 46 dan 74 UU 21/2014. Pasal 46 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang 
menghalangi atau merintangi pengusahaan panas bumi yang telah memegang Izin 
Pemanfaatan Langsung atau Izin Panas Bumi, dan telah menyelesaikan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42. 

Sanksi atas pelanggaran pelarangan tersebut dikemukakan di Pasal 74. Setiap orang 
yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi pengusahaan panas bumi untuk 
pemanfaatan tidak langsung terhadap pemegang Izin panas bumi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 46 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau 
pidana denda paling banyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah). 

Pasal-pasal penting di atas patut dipertanyakan, dalam konteks “investasi-paksa” yang 
menyangkut pengabaian selektif risiko-risiko operasi penambangan-pembangkitan di 
sepanjang rangkaian proses penyiapan penerbitan konsesi tambang. Pengalihan risiko 
operasi tambang-pembangkit listrik seperti dibicarakan di depan justru tidak dimuat 
oleh UU 21/2014. Di hadapan eskalasi risiko bencana bagi bentang-alam dan penghuni 
ruang-hidup yang ditempati oleh tambang panas-bumi, tidak adil dan tidak masuk 
akal bahwa penolakan warga-negara terhadap masuknya proyek tambang panas-bumi 
diperlakukan seperti kejahatan yang berbahaya bagi negara dan dikenai delik pidana.

Kenapa Penghuni Pulau Menentang Tambang Panas-Bumi? 

Motif yang berulang mengemuka pada penolakan rakyat terhadap penambangan 
panas-bumi pembangkit listrik, di Indonesia dan di berbagai negara, adalah melindungi 
yang tidak boleh diganggu dan karenanya selalu dijaga. Di pulau Buru, Maluku, gerakan 
menolak tambang panas-bumi adalah ekspresi kontemporer dari keharusan sasi, ritus 
penjagaan alam.⁶⁰ Di Sano Nggoang, danau volkanik terbesar di kepulauan Sunda 
Kecil, rakyat menolak karena “proyek geothermal ini mengancam keutuhan ruang 
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hidup kami”⁶¹  Di Padarincang, Banten, kesadaran tentang tak ternilainya keutuhan air 
kehidupan yang selama ini menjamin keberlanjutan hutan, tanah-tani dan kehidupan 
rakyat cukup sebagai dasar kesepakatan bersama untuk menolak proyek. “Lebih baik 
mencegah daripada mengobati.”⁶²   

Bertolak belakang dengan “kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tambang 
panas-bumi pembangkit listrik”, salah satu slogan yang paling digemari oleh pihak 
industri dan regulator untuk merendahkan rakyat yang menolak proyek, penolakan 
umumnya justru berangkat dari tidak meyakinkannya “jaminan keamanan” perusahaan 
operator tambang panas-bumi pembangkit listrik, atau penggolongan operasi tambang 
panas-bumi pembangkit listrik sebagai kegiatan industri yang tidak besar dampak 
lingkungannya,⁶³ di hadapan sistem pengetahuan asli tentang perilaku ekstrim dari 
bentang alam setempat.⁶⁴,⁶⁵

Industri tambang panas-bumi pembangkit listrik seringkali mengandalkan kekerasan 
terorganisir untuk memaksa rakyat menerima kehadiran proyek, memberikan konfirmasi 
bahwa “geruduk panas-bumi” yang sedang berkecamuk di kepulauan adalah investasi-
paksa. Dalam ungkapan salah satu warga Wae Sano, Nusa Tenggara Timur, “saat ini kami 
hidup di dalam situasi cemas dan penuh ketakutan, karena proyek ini terus dipaksakan 
dengan berbagai cara.”⁶⁶  Di proyek tambang pembangkit listrik Gunung Talang, Solok, 
protes dan pengajuan pertanyaan tentang risiko-risiko dari penambangan panas-bumi 
di lingkungan gunung berapi Talang dan tepat di jalur segmen patahan Sumani, dijawab 
dengan pengiriman pasukan infanteri untuk latihan perang-perangan di kawasan 
proyek.⁶⁷ 

Semburan lumpur panas di area persawahan warga akibat
operasi geothermal di Daratei, Mataloko, Ngada. Foto: Suaraflores.com
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6.   Cerita Menyesatkan: Pembesaran Konsumsi 
      Tenaga Listrik Adalah Kebutuhan Bersama 
      Rakyat Indonesia, dan Baik bagi Kita Semua  

Lokasi tambang panas bumi yang dioperasikan oleh PT Geo Dipa Energi di Dieng, Jawa Tengah
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Pembesaran Pasokan Tenaga Listrik Adalah Kebutuhan Bersama Rakyat Indonesia, 
dan Baik bagi Kita Semua.

Pertanyaan penting ketika industri energi termasuk industri tenaga listrik mendominasi 
percakapan hari ini adalah: kebutuhan energi siapa yang sedang dibicarakan?

Pembesaran konsumsi tenaga secara industrial, termasuk tenaga listrik, telah 
digambarkan sebagai kemajuan dan satu-satunya jalan untuk meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat. Kemajuan satu wilayah permukiman diukur-ukur dari berapa persen 
kebutuhan akan tenaga listrik sudah terpenuhi. Kemajuan tersebut bahkan dihitung 
besarannya di depan sebagai rencana jangka panjang ketersediaan pasokan listrik, 
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sebagai tanggapan untuk pembesaran jumlah penduduk, peningkatan pelayanan umum 
termasuk sistem transportasi, perubahan cara hidup seperti penggunaan listrik untuk 
jejaring komunikasi, dan pembesaran kegiatan industri. 

Cerita tersebut mengandung kebenaran, tetapi tidak mengemukakan gambaran lebih 
utuh tentang daur hidup dari keberadaan tenaga listrik, sejak tahap ekstraksi material 
alami khususnya sumber-sumber energi primer seperti minyak dan gas fosil atau batubara 
–dan sekarang panas-bumi, tahap konversi/pembangkitannya dan tahap konsumsinya. 
Pembesaran konsumsi tenaga listrik menuntut pembesaran ekstraksi dan infrastruktur 
konversi, transmisi dan distribusi. Kesemuanya meminta pembongkaran bentang- 
bentang alam, ruang-kehidupan bersama dari manusia dan yang bukan manusia, dalam 
sebuah rerantai pasokan yang tidak sederhana. 

Cerita tersebut juga tidak mengemukakan, dari mana sumber pembesaran utama 
kebutuhan tenaga listrik berasal. Apakah picu pembesaran kebutuhan listrik adalah 
peningkatan jumlah penduduk satu wilayah, atau pembesaran kegiatan berbagai industri 
produksi barang dan jasa? 

Nyatanya, rontoknya ketetapan iklim yang sekarang telah mempengaruhi kehidupan 
seluruh penduduk Bumi –salah satu akibat paling mencolok melonjaknya suhu 
permukaan Bumi– didorong oleh pemasokan energi dari bahan-bakar fosil besar-besaran 
untuk produksi barang secara industrial. Metabolisme sosial untuk reproduksi biologis 
manusia memang membesar, tetapi metabolisme-teknik atau tekno-metabolisme naik 
jauh lebih pesat. 

Bencana yang terus menguat oleh pembesaran kekacauan atau entropi ekologis–
termasuk kegentingan kekacauan – beserta dimensi kemanusiaannya, tidak akan surut 
atau membalik arah kecenderungannya, tanpa koreksi terhadap penyebab mendasarnya, 
yaitu akumulasi kekayaan beserta seluruh aparatus maupun proses industrial, keuangan 
dan politiknya.

Geruduk panas-bumi adalah bagian tak terpisahkan dari kesepakatan penguasa 
modal dan politik untuk melanjutkan perluasan kapital dengan cara dan syarat-syarat 
pengorbanan sosial dan ekologis yang dibutuhkannya. Kata kunci ekonomi-hijau, 
atau kandungan karbon dari hutan dan bentang-bentang alam, daur-daur proses 
reproduksi mereka terutama dalam meneruskan fungsi faalnya sebagai infrastruktur 
ekologis kehidupan pulau, adalah sandi-sandi politik yang digunakan untuk menetralisir 
perlawanan dan penolakan terhadap agenda akumulasi berkelanjutan tersebut.
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Di hadapan Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, warga Wae Sano mengangkat KTP untuk 
membuktikan bahwa mereka adalah warga asli di desa itu, membantah propaganda dari sejumlah 
pihak bahwa mereka yang menolak proyek ini adalah warga dari wilayah lain. (Foto: Floresa.co)
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Dari penglihatan kritis atas promosi dan advertensi besar-besaran terutama di negara-
negara selatan, gagasan "ekonomi hijau" sebagai siasat menanggapi krisis sosial-ekologis 
dan bencana iklim telah dikritik sebagai kedok dari ekstraktivisme yang sama, pemberi 
legitimasi privatisasi dan penguasaan tanah, hutan, air di negara-negara selatan.⁶⁸   

Dari penglihatan ini, siapa memutuskan kebutuhan listrik yang mana yang harus 
diprioritaskan, perlu tidaknya ada pembangkit tambahan, apa-apa saja yang harus 
dikorbankan untuk mengejar target tambahan tenaga listrik, adalah salah-satu medan 
politik kerakyatan terpenting hari ini. 
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7.   Perkuat Penjagaan
      Rumah-Kehidupan Kita

Pelajaran dari Barat Sampai ke Ujung Timur Indonesia:
Tambang Panas-Bumi Sebagai Sumber Bencana Baru,
Terbarukan dan Berkelanjutan

Warga Padarincang, Banten gelar Istighosah di depan jalan masuk lokasi 
pengembangan geothermal oleh PT Sintesa Banten Geothermal (26/08/19)
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Invasi tambang panas bumi yang terus meluas, berikut rentetan kejadian bencana yang 
terus terjadi tanpa koreksi, menunjukkan bahwa pengurus negara lebih mementingkan 
investasi industri daripada rakyat dan ruang hidupnya. Bias kepentingan itu diperparah 
dengan ragam kebijakan dan aturan yang, selain membuka lebar ekspansi industri 
tambang panas bumi, juga secara sistematis melumpuhkan hak veto dan perlawanan 
rakyat.

Di setiap kejadian bencana industri, sebagaimana terjadi di Sorik Marapi, Dieng, dan 
wilayah lain di Indonesia, misalnya, sekalipun menimbulkan korban jiwa, kita tak melihat 
keberpihakan pengurus negara terhadap warga. Situasi ini, sudah semestinya menjadi 
pembelajaran kolektif, bahwa hari ini dan kedepannya, kehadiran negara tak selalu 
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baik bagi masa depan warga itu sendiri. Sebagaimana halnya dengan perluasan industri 
tambang panas bumi yang, meski dibalut dengan bahasa baru, “energi bersih”, “ramah 
lingkungan”, “rendah emisi”, namun tetap beroperasi dengan watak dan cara yang sama: 
menghancurkan ruang hidup, termasuk wilayah leluhur, merusak bentang air, meracuni 
udara.

Kesadaran kritis setiap warga negara di garis depan krisis tambang panas bumi mesti 
terus dibangun, bahwa operasi buas ekstraktif kapital melalui pembongkaran material 
tambang dan energi, termasuk penambangan air besar-besaran untuk mendukung 
industri tambang panas bumi, adalah hanya untuk memenuhi cara hidup urbanisme 
industrial yang selain bukan warisan leluhur, juga tak selalu terkait langsung dengan 
kebutuhan rakyat di kampung-kampung.

Masyarakat yang tergabung dalam Salingka Gunung Talang berunjuk rasa 
di kawasan Tugu Ayam, tepatnya di depan Kantor Bupati Solok, (13-09-17). 
Foto: Khairuzzaki/ Mongabay Indonesia
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