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Kata Pengantar

Konstitusi Indonesia yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 
28H menyatakan bahwa negara wajib menjamin kehidupan yang layak dan 
lingkungan hidup yang sehat bagi seluruh warga negara. Saat ini dunia sedang 
menghadapi perubahan iklim yang mengancam kelangsungan hidup seluruh 
makhluk hidup di muka bumi. Sebagai upaya dalam menghadapi masalah 
tersebut, Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan 
Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan 
pencapaian puncak emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sesuai dengan 
yang tertuang di dalam dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and 
Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050). Selanjutnya Indonesia berambisi 
untuk mencapai nol emisi pada tahun 2060. Dokumen LTS-CCR 2050 disusun 
setelah Indonesia menjadi negara yang meratifikasi Perjanjian Paris terkait 
perubahan iklim. Tujuan dokumen ini adalah Indonesia turut berkontribusi 
terhadap target pembangunan nasional dan global dengan menyeimbangkan 
aspek pertumbuhan ekonomi, pengurangan emisi, keadilan, dan ketahanan 
iklim.

Salah satu ambisi yang ingin dicapai dalam rangka pencapaian puncak emisi 
gas rumah kaca adalah kondisi net sink pada sektor Forestry and Other Land 
Use (FoLU) dengan capaian 540 Mton C02e pada tahun 2050. Kondisi net 
sink merupakan kondisi ketika sektor hutan dan lahan mampu menyerap 
lebih banyak karbon daripada melepaskannya. Sektor FoLU diprediksi akan 
menjadi kontributor terbesar dalam penurunan emisi gas rumah kaca, 
yakni mencapai 60%, sehingga diharapkan mampu menjadi landasan untuk 
mencapai nol emisi pada tahun 2060. Terdapat enam upaya mitigasi di 
sektor FoLU, yaitu pembangunan hutan tanaman industri, pengelolaan hutan 
lestari, rehabilitasi hutan, pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan, 
peningkatan peran konservasi keanekaragaman hayati, dan pengelolaan 
lahan gambut termasuk mangrove. Tantangan dalam upaya pengurangan 
laju deforestasi dan degradasi lahan serta upaya pengelolaan mangrove 
adalah keberadaan pertambangan batu bara di sekitar ekosistem mangrove. 
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Keberadaannya berpotensi menimbulkan kerusakan dan 
degradasi pada ekosistem mangrove, sehingga terjadi 
kehilangan daya serap karbon dan peningkatan emisi 
karbon. Hal ini bertentangan dengan target Indonesia 
dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.

Terkait aspek keanekaragaman hayati, The Post 2020 
Global Biodiversity Framework tengah dipersiapkan 
oleh The Convention on Biological Diversity (CBD) 
untuk mencapai target penyelamatan keanekaragaman 
hayati tahun 2050 dengan milestones pada tahun 2030. 
Kerangka kerja tersebut melanjutkan Aichi Biodiversity 
Targets yang disusun pada dekade sebelumnya tetapi 
dinilai belum mampu mencapai target. Dalam rangka 
pemenuhan target tersebut diperlukan berbagai upaya, 
salah satunya pembatasan penggunaan energi dari 
bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil yang dimanfaatkan 
dalam skala besar adalah batu bara. Upaya penyelamatan 
keanekaragaman hayati dapat dilakukan dengan 
penghentian perluasan wilayah produksi pertambangan 
batu bara dan pencabutan izin pertambangan batu bara 
yang masih eksplorasi. Sebagai negara penghasil batu 
bara terbesar ketiga di dunia, Indonesia sangat rentan 
terjadi krisis lingkungan akibat pertambangan batu 
bara. Dampak yang ditimbulkan dari pertambangan 
batu bara antara lain fragmentasi habitat, kehilangan 
flora dan fauna, kehilangan habitat akuatik, erosi 
tanah, dan kebakaran hutan. Dampak tersebut dapat 
menghambat Indonesia dalam mencapai penyelamatan 
keanekaragaman hayati. Bahasan lebih lanjut disajikan 
pada kajian ini.
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Penyusunan kajian ini menggunakan data-data sekunder 
yang diolah untuk mengidentifikasi dampak ekologi dari 
kegiatan pertambangan batu bara. Kami berharap kajian 
ini turut memberikan kontribusi terhadap pencapaian 
target pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia, 
penyelamatan keanekaragaman hayati, serta meningkatkan 
peluang investasi energi terbarukan pengganti bahan bakar 
fosil.

Pius Ginting
Kordinator Perkumpulan AEER
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Ringkasan Eksekutif

Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Pulau 
Kalimantan adalah salah satu kawasan penting dengan biodiversitas yang 
tinggi. Kalimantan menjadi habitat bagi berbagai spesies penting seperti 
orangutan dan bekantan. Kestabilan ekosistem di Kalimantan menjadi sangat 
penting untuk mendukung kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati 
di dalamnya melalui penyediaan jasa ekosistem.

Kalimantan adalah salah satu kawasan penghasil batubara terbesar di 
Indonesia. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan 
Batubara tahun 2020, hampir 86% produksi batubara nasional berasal 
dari Pulau Kalimantan. Aktivitas pertambangan batubara menjadi salah 
satu pendorong terjadinya deforestasi dan pengurangan habitat kehidupan 
liar di Kalimantan. Aktivitas pembersihan lahan menjadi pendorong utama 
deforestasi dalam aktivitas pertambangan batubara. Terhitung sebanyak 
143592 Ha hutan alam dan 8765 Ha hutan tanaman di Pulau Kalimantan 
mengalami deforestasi menjadi lahan tambang. Hal ini menjadi ancaman 
yang nyata terhadap keanekaragaman hayati di Pulau Kalimantan.

Kajian ini bertujuan untuk menentukan tingkat ancaman kawasan-kawasan 
pertambangan di Pulau Kalimantan terhadap keanekaragaman hayati. Kami 
melakukan pengumpulan data keanekaragaman hayati melalui database 
Global Biodiversity Information Facility (GBIF) dan International Union for 
Conservation of Nature (IUCN). Data aktivitas pertambangan diperoleh 
melalui MODI ESDM serta Geoportal ESDM. Kawasan pertambangan 
kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori ancaman menggunakan 
teknik skoring.

Hasil kajian ini dapat menjadi pertimbangan pengurangan produksi batubara 
secara drastis dan penghentian perluasan kawasan yang ditambang untuk 
mencapai target iklim dan keanekaragaman hayati. 
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Bab 1
Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Biodiversitas adalah keanekaragaman bentuk kehidupan di muka bumi yang 
mencakup keanekaragaman spesies, genetik, dan ekosistem (Rawat et al, 
2015). Biodiversitas memegang peran penting dalam keberlangsungan hidup 
manusia. Ekosistem dan biodiversitas yang sehat akan menyediakan berbagai 
bentuk jasa lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (IPBES, 
2020). Contoh paling sederhana dari manfaat biodiversitas adalah kekayaan 
kuliner nusantara dengan berbagai macam bahan seperti cabai, kayu manis, 
jahe, dan berbagai bahan alam lainnya. Selain itu, jasa lingkungan juga hadir 
dalam bentuk jasa kultural (cultural services) seperti kekayaan budaya, 
keindahan bentang alam, serta pemanfaatan untuk aktivitas spiritual dan 
adat.

Kekayaan alam yang dihasilkan oleh ekosistem memiliki manfaat ekonomi yang 
cukup baik. Contohnya seperti serat dan kayu dari berbagai jenis tumbuhan 
yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi pembangunan dan 
perabotan yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian 
masyarakat. Selain itu, ekosistem perairan yang baik akan menyediakan ikan-
ikan yang dapat dikonsumsi serta menjadi mata pencaharian masyarakat. 
Di samping itu, Dengan berbagai manfaat yang dihasilkan oleh biodiversitas 
dan ekosistem, maka perlu dilakukan penjagaan serta pengayaan untuk 
mempertahankan fungsi dan peran ekosistem dapat berjalan dengan baik, 
khususnya untuk menyokong kehidupan manusia.

Indonesia memiliki 17000 pulau dengan berbagai tipe habitat dan sejarah 
biogeografi yang sangat kompleks menghasilkan berbagai spesies flora dan 
fauna dengan endemisitas yang tinggi dan daya adaptasi yang kuat pada 
berbagai tipe ekosistem (Bruyn dkk, 2014; Lohman dkk, 2011). Kondisi 
biodiversitas yang sangat besar menyimpan berbagai potensi yang dapat digali 
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seperti potensi pada bidang ilmu obat-obatan dan berbagai pemanfaatan 
sumber daya alam untuk menyokong kehidupan manusia. Indonesia memiliki 
10% dari total spesies tanaman berbunga, 12% dari total spesies mamalia, 
16% dari total spesies reptil, dan 17% dari total spesies burung di dunia.

Indonesia memiliki dua biodiversity hotspot, yaitu Sundaland dan Wallacea. 
Biodiversity hotspot adalah kawasan dengan biodiversitas yang tinggi dengan 
ancaman ekosistem yang tinggi seperti deforestasi. Pulau Kalimantan adalah 
salah satu pulau yang termasuk ke dalam kawasan biodiversity hotspot. Pulau 
Kalimantan tergabung ke dalam biodiversity hotspot Sundaland (Moss dan 
Wilson 1998).

Kalimantan adalah salah satu kawasan dengan biodiversitas tinggi yang 
sangat penting. Kalimantan menjadi habitat bagi 6% dari spesies flora dan 
fauna di dunia (Wulffraat dkk 2016). Kekayaan flora di Pulau Kalimantan 
sendiri mampu menyamai kekayaan flora di Benua Afrika (MacKinnon 
dkk 1996 ). Posisi Kalimantan yang berada di garis ekuator berimplikasi 
pada curah hujan dan temperatur yang tinggi. Kondisi ini, dibantu dengan 
sejarah geologis dan klimatik Kalimantan, mendorong terjadinya terjadinya 
spesiasi dengan frekuensi tinggi, menghasilkan diversitas spesies yang tinggi. 
Kalimantan memiliki berbagai tipe ekosistem yang dapat ditempati oleh 
berbagai flora dan fauna, mulai dari ekosistem perairan hingga ekosistem 
pegunungan. Beberapa tipe ekosistem yang tersedia di Kalimantan antara 
lain ekosistem pantai, mangrove, padang lamun, rawa, gambut, hutan hujan, 
hingga hutan pegunungan (MacKinnon dkk 1996).

Kalimantan menjadi habitat bagi berbagai spesies penting. Kalimantan 
memiliki setidaknya 267 spesies pohon dari famili dipterocarpaceae, 
yaitu pepohonan dengan nilai ekonomi yang tinggi sebagai penghasil kayu 
berkualitas tinggi. Kalimantan memiliki tingkat endemisitas yang tinggi 
dengan 34% dari spesies tumbuhan di Kalimantan merupakan spesies 
endemik (MacKinnon dkk 1996). Kalimantan memiliki fauna-fauna yang 
termasuk ke dalam kelompok fauna asia. Kalimantan menjadi habitat bagi 
berbagai fauna penting seperti orangutan dan bekantan (Wulffraat dkk 



20 Bab 1 - Pendahuluan

2016). Keanekaragaman fauna di Kalimantan memiliki peran penting dalam 
keberlangsungan ekosistem dan habitat di Kalimantan, seperti peran dalam 
regenerasi hutan dengan menjadi agen pemencar benih. Keanekaragaman 
hayati serta kondisi bentang alam Kalimantan yang memiliki peran sebagai 
penyangga kehidupan menjadi penting untuk dilindungi dari berbagai 
ancaman.

Walaupun memiliki nilai konservasi dan biodiversitas yang penting, 
perubahan fungsi lahan tidak bisa dicegah terjadi di Kalimantan dan 
Sulawesi. Pembukaan lahan untuk berbagai sektor industri serta perumahan 
tidak dapat dihindari. Populasi manusia yang terus meningkat berimplikasi 
pada peningkatan kebutuhan lahan sebagai tempat hunian serta kebutuhan 
lahan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang meningkat bersama dengan 
peningkatan populasi manusia. Ancaman alih fungsi lahan serta deforestasi 
terus mengancam di berbagai tempat bersama dengan peningkatan kebutuhan 
manusia, termasuk di Kalimantan. Dari tahun 2006 hingga 2016 (10 tahun), 
Kalimantan timur saja mengalami deforestasi hingga sebesar 70.0917 Ha 
dengan rata-rata deforestasi tahunan sebesar 70091,7 Ha (Hultera, 2020). 
Hutan-hutan di Indonesia selalu dibayang-bayangi oleh ancaman deforestasi 
dalam berbagai bentuk, seperti pembalakan liar, konversi hutan menjadi 
kawasan perkebunan kelapa sawit, serta perubahan fungsi lahan lainnya 
(Ferraz dkk, 2018). Faktor pendorong deforestasi antara lain produksi 
komoditas, perladangan berpindah, dan kebakaran (Curtis dkk, 2018). Jika 
merujuk pada data perubahan tutupan lahan dari Auriga, didapatkan bahwa 
143.592 Ha hutan alam dan 8765 Ha hutan tanaman di Kalimantan mengalami 
perubahan tutupan menjadi lahan tambang.
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Gambar 1. 1. Perubahan tutupan hutan tanaman tahun 2000-2019
(sumber: Auriga)

Gambar 1. 2. Perubahan tutupan hutan tanaman tahun 2000-2019
(sumber: Auriga)

Deforestasi yang terjadi akibat alih fungsi lahan berpotensi pada pengurangan 
jasa lingkungan untuk menyangga kehidupan manusia dan makhluk hidup 
lainnya. Di negara berkembang, aktivitas pertambangan dalam bentuk surface 
mining berkontribusi sebesar 7% dalam deforestasi (Woodbury dkk, 2019 ). 
Surface mining dilakukan ketika mineral hasil tambang yang dituju berada 
relatif dekat dengan permukaan bumi. Untuk melakukan surface mining, 
komponen-komponen lahan seperti vegetasi, tanah, dan overburden harus 
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dihilangkan agar mineral dan hasil tambang dapat dikeluarkan.Indonesia 
sebagai negara dengan sumber daya batubara dan mineral yang berlimpah ikut 
membuka peluang alih fungsi lahan hutan menjadi kawasan pertambangan, 
khususnya pertambangan batubara (Dwiyanto dkk, 2020). Permintaan energi 
global yang terus meningkat seiring berjalannya waktu mendorong kegiatan 
ekstraksi batubara yang semakin besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 
Walaupun pada tahun 2020 terjadi penurunan demand akan batubara sebesar 
4% akibat pandemi Covid-19 yang menurunkan kebutuhan akan energi, hal 
ini diperkirakan akan meningkat setelah memasuki masa adaptasi kebiasaan 
baru yang memulai kembali roda aktivitas manusia (IEA, 2021).

 Batubara adalah salah satu hasil tambang yang kerap dikumpulkan dengan 
teknik surface mining. Batubara merupakan bahan bakar dengan emisi 
gas rumah kaca tertinggi. Penggunaan batubara untuk pembangkit listrik 
memiliki dampak buruk pada lingkungan dan kesehatan. Pembakaran 
batubara untuk pembangkit listrik menghasilkan polusi udara, air, dan suara 
(kebisingan). Asap yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik tenaga batubara 
akan mencemari udara sekitar, menurunkan kualitas udara yang dapat 
merusak kesehatan masyarakat setempat. Paparan polusi ini meningkatkan 
risiko terkena berbagai penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, dan 
kanker paru-paru (Artun dkk, 2016).

Sampai tahun 2021, batubara masih menjadi sumber utama pemenuhan 
kebutuhan akan energi di muka bumi. Indonesia adalah negara utama 
pengekspor batubara di dunia, sebagian besar berasal dari pulau Kalimantan. 
Kalimantan Timur memproduksi batubara mencapai angka 187 juta ton pada 
tahun 2020. Kalimantan Selatan memproduksi batubara 76 juta ton pada 
tahun 2018. Total produksi batubara Indonesia pada tahun 2020 adalah 
sebesar 565 juta ton. Hal ini mengindikasikan peran pertambangan yang 
besar dalam menggerakkan roda perekonomian di Kalimantan. Akan tetapi, 
manfaat ekonomi yang didapatkan harus dibayarkan dengan kesehatan 
manusia dan lingkungan serta ancaman pada biodiversitas (Woodbury dkk, 
2019). Alih fungsi lahan untuk aktivitas pertambangan akan menghilangkan 
habitat bagi keberlanjutan keragaman hayati, mendorong terjadinya 
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penurunan keragaman hayati. Pada studi kasus di Australia, keragaman 
hayati pada lahan paska tambang 23 tahun setelah aktivitas pertambangan 
masih belum mampu setara dengan keragaman hayati sebelum dilakukan 
aktivitas pertambangan (Gould, 2011).

Berbagai aktivitas konservasi untuk mempertahankan keragaman hayati 
yang tersisa sudah dilakukan. Penentuan kawasan-kawasan konservasi 
yang seharusnya menjadi lokasi-lokasi perlindungan bagi keragaman hayati 
sudah banyak dilakukan. Akan tetapi, praktiknya tidak berjalan dengan ideal. 
Kawasan konservasi yang sudah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan 
keragaman hayati masih kerap terdegradasi melalui aktivitas pembalakan 
dan perusakan habitat secara ilegal (Jepson dkk, 2002). Ketidakidealan 
antara perencanaan dan praktik konservasi mendorong agar perlindungan 
keragaman hayati harus dilakukan pada berbagai aspek. Salah satunya 
adalah dengan mengurangi kerusakan habitat akibat aktivitas pertambangan, 
khususnya pertambangan batubara.

Perkembangan teknologi yang pesat membuka peluang-peluang baru bagi 
sumber energi terbarukan. Dengan teknologi yang semakin maju, berbagai 
sumber energi terbarukan serta ramah lingkungan mulai diperkenalkan 
dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi global. Energi 
matahari, angin, geotermal, biomassa, dan hidrogen adalah beberapa 
contoh energi terbarukan yang dapat dipilih sebagai opsi pengganti. Energi 
terbarukan ini memiliki sifat dapat diperbarui yang berarti sumber energi 
ini dapat dimanfaatkan secara terus menerus tanpa khawatir terjadinya 
kelangkaan. Beberapa karakteristik dari sumber energi terbarukan antara 
lain:

1. Tidak menghasilkan emisi dan polutan
2. Tidak mudah habis
3. Tersedia secara global
4. Tidak mendorong terjadinya pemanasan global
5. Menghasilkan limbah yang lebih sedikit
6. Biaya energi stabil
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7. Penciptaan lapangan kerja (Lee dkk, 2007)

Dengan opsi sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan yang semakin 
tersedia dan teknologi yang semakin memadai untuk memanfaatkannya, 
sumber energi batubara seharusnya mulai diganti dengan sumber energi 
terbarukan untuk menekan kerusakan lingkungan, dampak iklim, serta 
biodiversity loss yang dapat terjadi.

Kajian ini membahas dampak industri batubara pada keragaman hayati di 
Pulau Kalimantan. Kajian mengenai dampak pertambangan batubara terhadap 
keragaman hayati di Kalimantan menjadi sangat penting karena aktivitas 
pertambangan batubara yang tinggi di kawasan ini, ditandai dengan ekspor 
batubara yang besar dari Pulau Kalimantan. Pemerintah telah menargetkan 
puncak emisi pada tahun 2030 dan selanjutnya akan berkurang sehingga 
menjadi net zero emission pada tahun 2060. Target FOLU Net Sink 2030 telah 
dicanangkan. Beberapa wilayah izin pertambangan batubara mencakup 
kawasan hutan mangrove, seperti disebutkan dalam kajian ini, sehingga 
evaluasi kegiatan pertambangan di kawasan tersebut perlu dilakukan untuk 
mitigasi iklim dan penyelamatan keragaman hayati.



25Bab 1 - Pendahuluan



26 Bab 2 - Metodologi



27Bab 2 - Metodologi

BAB 2
METODOLOGI



28 Bab 2 - Metodologi

Bab 2
Metodologi

2.1. Teknik koleksi dan analisis data

Pengumpulan informasi dan data mengenai tambang serta data biodiversitas 
dilakukan dengan pengumpulan data sekunder. Informasi tambang dan PLTU 
diperoleh dari Geoportal ESDM. Informasi yang diperoleh dari Geoportal 
ESDM mencakup lokasi tambang batubara.

Tambang yang dipilih adalah tambang dengan luasan di atas 10.000 ha dan 
berada dalam radius 25 kilometer dari kawasan konservasi terdekat. Karena 
shapefile tambang tidak dapat diakses bebas pada geoportal ESDM, maka 
pembuatan shapefile lokasi tambang untuk keperluan analisis dilakukan 
dengan mengambil koordinat tepi-tepi tambang. Informasi titik-titik tepi 
tambang tersebut dijadikan acuan untuk membuat shapefile lokasi tambang 
kajian untuk keperluan analisis. Informasi perusahaan tambang batubara 
yang dipilih dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau ANDAL yang dapat 
diakses. Daftar tambang kajian dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1. Daftar tambang batubara di Kalimantan

Nama 
Perusahaan

Jenis Izin Provinsi
Tahapan 
Produksi

Luas (Ha)

Antang Gunung 
Meratus

PKP2B Kalimantan 
Selatan

Operasi 
Produksi

20.666,00

Arutmin 
Indonesia

IUPK Kalimantan 
Selatan

Operasi 
Produksi

11.403,00

Asmin Bara 
Bronang

PKP2B Kalimantan 
Tengah

Operasi 
Produksi

24.980,00

Batubara Selaras 
Sapta

PKP2B Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

39.010,00
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Nama 
Perusahaan

Jenis Izin Provinsi
Tahapan 
Produksi

Luas (Ha)

Berau Coal PKP2B Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

108.009,00

Berau Indobara 
Semesta

IUP Kalimantan 
Selatan

Operasi 
Produksi

14.050,00

Borneo Indobara PKP2B Kalimantan 
Selatan

Operasi 
Produksi

24.100,00

Delma Mining 
Corporation

PKP2B Kalimantan 
Utara

Operasi 
Produksi

20.160,00

Firman Ketaun 
Perkasa

PKP2B Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

10.220,00

Gunung Bayan 
Pratama Coal

PKP2B Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

20.275,00

Indominco 
Mandiri

PKP2B Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

24.121,00

Insani 
Baraperkasa

PKP2B Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

24.477,60

Kalteng Coal PKP2B Kalimantan 
Tengah

Operasi 
Produksi

24.988,00

Kaltim Prima 
Coal

IUPK Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

61.543,00

Kartika Selabumi 
Mining

PKP2B Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

15.000,00

Kideco Jaya 
Agung

PKP2B Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

47.500,00



30 Bab 2 - Metodologi

Nama 
Perusahaan

Jenis Izin Provinsi
Tahapan 
Produksi

Luas (Ha)

Multi Harapan 
Utama

PKP2B Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

39.972,00

Nusantara 
Santan Coal

IUP Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

14.990,00

Nusantara 
Wahau Coal

IUP Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

14.890,00

Perkasa 
Inakakerta

PKP2B Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

19.050,00

Persada Berau 
Jaya Sakti

IUP Kalimantan 
Selatan

Operasi 
Produksi

17.094,00

Santan Batubara PKP2B Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

14.210,00

Singlurus 
Pratama Coal

PKP2B Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

21.699,00

Sumber Barito 
Coal

PKP2B Kalimantan 
Tengah

Operasi 
Produksi

24.993,00

Sumber Daya 
Energi

IUP Kalimantan 
Selatan

Operasi 
Produksi

18.500,00

Sumber Kurnia 
Buana

PKP2B Kalimantan 
Selatan

Operasi 
Produksi

10.920,00

Suprabari 
Mapanindo 
Mineral

PKP2B Kalimantan 
Tengah

Operasi 
Produksi

23.940,00

Tadjahan Antang 
Mineral

IUP Kalimantan 
Tengah

Operasi 
Produksi

10.372,00
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Nama 
Perusahaan

Jenis Izin Provinsi
Tahapan 
Produksi

Luas (Ha)

Tambang Damai PKP2B Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

24.391,00

Trubaindo Coal 
Mining

PKP2B Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

22.687,00

Data keanekaragaman hayati pada tingkat spesies diperoleh menggunakan 
database Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Pemberian status 
kerentanan spesies dan daftar spesies endemik diperoleh dari informasi IUCN 
Red Data List serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018. Data keanekaragaman 
hayati pada tingkat ekosistem dilakukan dengan pendekatan informasi 
tutupan lahan dari data tutupan lahan KLHK tahun 2019. 

Untuk memperoleh informasi keanekaragaman hayati di sekitar lokasi 
tambang kajian, shapefile lokasi tambang yang sudah dibuat di-overlay dengan 
data keanekaragaman hayati yang diperoleh dari GBIF sehingga diperoleh 
informasi perjumpaan spesies serta tutupan lahan pada radius 25 kilometer 
di sekitar kawasan tambang. Kemudian, pemberian status kerentanan pada 
spesies temuan di sekitar lokasi tambang kajian dilakukan berdasarkan data 
status spesies dari IUCN Red Data List serta Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentan 
Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

Untuk estimasi ancaman aktivitas tambang terhadap keanekaragaman 
hayati, dilakukan teknik skoring menggunakan parameter skoring yang 
dimodifikasi pada publikasi AEER sebelumnya pada kajian dampak PLTU 
batubara terhadap keanekaragaman hayati di Sumatera. Terdapat 8 kriteria 
untuk penentuan skor ancaman aktivitas pertambangan batubara terhadap 
keanekaragaman hayati. Kriteria tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2
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Tabel 2. 2. Kriteria skoring

Nomor Kriteria Kondisi Skor

1
Apakah ada spesies 
terkategori vulnerable 
(VU)?

Lebih dari 1 2

Hanya 1 1

Tidak ada 0

2
Apakah ada spesies 
endangered (EN)?

Lebih dari 1 2

Hanya 1 1

Tidak ada 0

3
Apakah ada spesies 
sangat critically 
endangered (CR)?

Lebih dari 1 2

Hanya 1 1

Tidak ada 0

4

Apakah ada spesies 
yang dilindungi 
berdasarkan 
peraturan KLHK?

Lebih dari 1 2

Hanya 1
1

Tidak ada
0

5
Apakah ada spesies 
endemik?

Lebih dari 1 2

Hanya 1 1

Tidak ada 0

6
Apakah ada spesies 
bernilai ekonomi dan 
budaya tinggi?

Lebih dari 1
2

Hanya 1 1

Tidak ada 0
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Nomor Kriteria Kondisi Skor

7
Luas Kawasan 
Tambang

Lebih besar atau sama 
dengan 36.000 ha

2

Lebih kecil dari 36.000 
ha

1

8

Apakah ada ekosistem 
unik, rentan, ataupun 
dilindungi di sekitar 
kawasan tambang?

Hutan lahan kering 
primer/Hutan mangrove 
primer/Hutan rawa 
primer/

2

Hutan lahan kering 
sekunder/hutan 
mangrove sekunder/
hutan rawa sekunder/
perkebunan

1

Selain itu 0

Setelah proses skoring kawasan tambang selesai dilakukan, skor total 
dijumlahkan pada setiap kawasan tambang. Skor total kemudian dibagi 
menjadi tiga kategori ancaman terhadap keragaman hayati, yaitu:

a. Tinggi (Merah): >10
b. Sedang (Kuning): 5-10
c. Rendah (Hijau): <5

Pemetaan dilakukan untuk memberikan gambaran informasi spasial pada 
daerah kajian. Pemetaan perlu dilakukan untuk identifikasi tutupan lahan 
dan ekosistem di kawasan tambang batubara. Pemetaan dilakukan dengan 
perangkat lunak ArcGis. Data yang digunakan untuk analisis spasial antara 
lain data lokasi tambang dari Geoportal ESDM serta data tutupan lahan dari 
KLHK tahun 2019.
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3.1. Hasil skoring

Berdasarkan hasil skoring, didapatkan 20 perusahaan tambang yang 
termasuk dalam kategori ancaman tinggi. Perusahaan tersebut adalah PT 
Batubara Selaras Sapta, PT Kaltim Prima Coal, PT Multi Harapan Utama, PT 
Singlurus Pratama Coal, PT Berau Coal, PT Insani Baraperkasa, PT Kideco 
Jaya Agung, PT Borneo Indobara, PT Gunung Bayan Pratama Coal, PT Perkasa 
Inakakerta, PT Persada Berau Jaya Sakti, PT Arutmin Indonesia, PT Berau 
Indobara Semesta, PT Firman Ketaun Perkasa, PT Kartika Selabumi Mining, 
PT Sumber Daya Energi, PT Tambang Damai, PT Indominco Mandiri, PT 
Nusantara Santan Coal, dan PT Tadjahan Antang Mineral. Pada kategori 
sedang, terdapat 9 perusahaan tambang. Tabel hasil skoring dapat dilihat 
pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1. Hasil Skoring Tambang Batubara

Nama 
Perusahaan

Jenis 
Izin

Provinsi Tahapan 
Produksi

Luas (Ha) Skor

Batubara 
Selaras Sapta

PKP2B Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

39.010,00 15

Kaltim Prima 
Coal

IUPK Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

61.543,00 15

Multi Harapan 
Utama

PKP2B Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

39.972,00 15

Singlurus 
Pratama Coal

PKP2B Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

21.699,00 15

Berau Coal PKP2B Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

108.009,00 14
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Lanna Harita PKP2B Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

12.343,00 14

Insani 
Baraperkasa

PKP2B Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

24.477,60 14

Kideco Jaya 
Agung

PKP2B Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

47.500,00 14

Borneo 
Indobara

PKP2B Kalimantan 
Selatan

Operasi 
Produksi

24.100,00 13

Gunung Bayan 
Pratama Coal

PKP2B Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

20.275,00 13

Perkasa 
Inakakerta

PKP2B Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

19.050,00 13

Persada Berau 
Jaya Sakti

IUP Kalimantan 
Selatan

Operasi 
Produksi

17.094,00 13

Arutmin 
Indonesia

IUPK Kalimantan 
Selatan

Operasi 
Produksi

11.403,00 12

Berau Indobara 
Semesta

IUP Kalimantan 
Selatan

Operasi 
Produksi

14.050,00 12

Firman Ketaun 
Perkasa

PKP2B Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

10.220,00 12

Kartika 
Selabumi 
Mining

PKP2B Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

15.000,00 12

Sumber Daya 
Energi

IUP Kalimantan 
Selatan

Operasi 
Produksi

18.500,00 12

Tambang 
Damai

PKP2B Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

24.391,00 12

Tuhup Coal 
Mining

IUP Kalimantan 
Tengah

Operasi 
Produksi

11.260,00 12

Indominco 
Mandiri

PKP2B Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

24.121,00 11



38 Bab 3 - Hasil

Nusantara 
Santan Coal

IUP Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

14.990,00 11

Tadjahan 
Antang Mineral

IUP Kalimantan 
Tengah

Operasi 
Produksi

10.372,00 11

Amanah Putra 
Borneo

IUP Kalimantan 
Selatan

Operasi 
Produksi

11.440,00 11

Antang Gunung 
Meratus

PKP2B Kalimantan 
Selatan

Operasi 
Produksi

20.666,00 10

Santan 
Batubara

PKP2B Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

14.210,00 10

Suprabari 
Mapanindo 
Mineral

PKP2B Kalimantan 
Tengah

Operasi 
Produksi

23.940,00 10

Trubaindo Coal 
Mining

PKP2B Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

22.687,00 10

Ratah Coal PKP2B Kalimantan 
Timur

Eksplorasi 36.490,00 10

Asmin Bara 
Bronang

PKP2B Kalimantan 
Tengah

Operasi 
Produksi

24.980,00 8

Kalteng Coal PKP2B Kalimantan 
Tengah

Operasi 
Produksi

24.988,00 7

Nusantara 
Wahau Coal

IUP Kalimantan 
Timur

Operasi 
Produksi

14.890,00 7

Sumber Kurnia 
Buana

PKP2B Kalimantan 
Selatan

Operasi 
Produksi

10.920,00 7

Sumber Barito 
Coal

PKP2B Kalimantan 
Tengah

Operasi 
Produksi

24.993,00 6

Delma Mining 
Corporation

PKP2B Kalimantan 
Utara

Operasi 
Produksi

20.160,00 4

Borneo Prima IUP Kalimantan 
Tengah

Operasi 
Produksi

15.000,00 4
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Perusahaan tambang yang termasuk dalam kategori tinggi memiliki tingkat 
ancaman tertinggi terhadap biodiversitas pada tingkatan ekosistem dan 
spesies. Perusahaan tambang tersebut termasuk ke dalam kategori tinggi 
karena mengancam keberadaan spesies-spesies dilindungi, endemik, serta 
spesies bernilai ekonomi dan budaya tinggi baik di dalam maupun di sekitar 
kawasan. Menurut data GBIF, ditemukan beberapa spesies dengan tingkat 
kerentanan tinggi (Vulnerable, Endangered, atau Critically Endangered) pada 
area-area dengan tingkat ancaman tinggi.

3.2. Tambang-Tambang di Kalimantan Tengah

Gambar 3. 1. Peta sebaran tambang kajian Kalimantan Tengah
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3.2.1. PT Sumber Barito Coal (Kategori: Sedang)

Gambar 3. 2. Peta PT Sumber Barito Coal

PT Sumber Barito Coal adalah perusahaan pertambangan dengan jenis 
izin PKP2B dengan luas 24993 Ha di Murung Raya, Kalimantan Tengah. 
Perusahaan ini memiliki tingkat ancaman kategori sedang dengan skor 
sebesar 6. Berdasarkan data GBIF di kawasan ini, terdapat satu spesies 
dengan status IUCN vulnerable yang pernah tercatat di kawasan ini. Spesies 
tersebut adalah Argusianus argus (Kuau Raja). Terdapat 3 spesies yang 
dilindungi oleh KLHK yaitu  Argusianus argus (Burung Kuau Raja), Psilopogon 
chrysopogon (Burung Takur Gedang), dan Pitta sordida (Burung Paok Hijau). 
Tutupan lahan di sekitar pertambangan ini mencakup belukar, hutan lahan 
kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan tanaman, permukiman, 
pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur, dan tanah terbuka. 
Selain itu, di sekitar kawasan pertambangan ini terdapat kawasan konservasi 
berupa Cagar Alam Bukit Sapat Hawung.

Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI) dan 
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website resmi PT Adaro Mineral Indonesia, terdapat dua perusahaan yang 
memegang saham PT Sumber Barito Coal secara langsung. Pertama, adalah 
PT Alam Tri Daya Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT Adaro 
Mineral Indonesia, dengan penguasaan saham terbesar yaitu 99%. Pemegang 
saham kedua adalah Coal Trade Services International PTE Ltd., dengan 
penguasaan saham sebesar 1%. Peta pemegang saham PT Sumber Barito 
Coal dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3. 3. Peta pemegang saham PT Sumber Barito Coal
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3.2.2. PT Kalteng Coal (Kategori: Sedang)

Gambar 3. 4. Peta PT Kalteng Coal

PT Kalteng Coal adalah perusahaan tambang dengan jenis izin PKP2B seluas 
24.988 Ha di Murung Raya, Kalimantan Tengah. Perusahaan ini memiliki 
tingkat ancaman kategori sedang dengan skor sebesar 7. Berdasarkan data 
GBIF di kawasan ini, terdapat dua spesies dengan status IUCN vulnerable 
yang pernah tercatat di kawasan ini. Spesies tersebut adalah Argusianus 
argus (Burung Kuau Raja) dan Buceros rhinoceros (Burung Rangkong Badak). 
Terdapat 6 spesies yang dilindungi oleh KLHK yaitu  Argusianus argus, 
Buceros rhinoceros, Harpactes kasumba (Kasumba Kalimantan), Psilopogon 
chrysopogon, Spilornis cheela (Elang-Ular Bido), dan Pitta sordida. Tutupan 
lahan di sekitar pertambangan ini mencakup belukar, hutan lahan kering 
primer, hutan lahan kering sekunder, hutan tanaman, permukiman, pertanian 
lahan kering, pertanian lahan kering bercampur, dan tanah terbuka. Selain 
itu, di sekitar kawasan pertambangan ini terdapat kawasan konservasi Cagar 
Alam Bukit Sapat Hawung. Tutupan lahan berupa hutan lahan kering dan 
hutan tanaman di sekitar pertambangan ini berpotensi menjadi area yang 
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cocok bagi Kuau raja dan Rangkong badak. Kuau raja adalah spesies burung 
pegar yang hidup di hutan hujan di Kalimantan dan Sumatra pada ketinggian 
1000-1200 mdpl (Nijman, 1998). Rangkong badak memiliki preferensi 
habitat berupa hutan primer dataran rendah hingga hutan sekunder pada 
ketinggian hingga 1400 mdpl (Wells dan Sharpe, 2019).

Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
terdapat dua perusahaan yang memegang saham PT Kalteng Coal secara 
langsung. Pertama, adalah Alam Tri Daya yang merupakan anak perusahaan 
dari PT Adaro Mineral Indonesia, dengan penguasaan saham terbesar yaitu 
99%. Pemegang saham kedua adalah Coal Trade Services International 
PTE Ltd., dengan penguasaan saham sebesar 1%. Peta pemegang saham PT 
Kalteng Coal dapat dilihat pada Gambar 3.5.

Gambar 3. 5. Peta pemegang saham PT Kalteng Coal
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3.2.3. PT Asmin Bara Bronang (Kategori: Sedang)

Gambar 3. 6. Peta PT Asmin Bara Bronang

PT Asmin Bara Bronang adalah perusahaan tambang dengan jenis izin 
PKP2B seluas 24.980 Ha di Kabupaten Kapuas dan Murung Raya, Kalimantan 
Tengah. Perusahaan ini memiliki tingkat ancaman kategori sedang dengan 
skor sebesar 8. Berdasarkan data GBIF di kawasan ini, terdapat 4 spesies 
dengan status IUCN vulnerable yang pernah tercatat di kawasan ini. Spesies 
tersebut adalah Anthracoceros malayanus (Kangkareng Hitam), Argusianus 
argus, Nothaphoebe foetide, dan Shorea laevis (Benuas). Terdapat 17 spesies 
yang dilindungi oleh KLHK yaitu  Aethopyga siparaja (burung-madu sepah-
raja), Anorrhinus galeritus (enggang klihingan), Anthracoceros malayanus, 
Anthreptes rhodolaemus (kolibri leher merah), Ardea alba (kuntul besar), 
Argusianus argus, Aviceda jerdoni (baza jerdon), Chlidonias hybrida (dara-
laut kumis), Chloropsis kinabaluensis (cica-daun kalimantan), Haliastur 
indus (elang bondol), Platylophus galericulatus (tangkar ongklet), Psilopogon 
chrysopogon, Psilopogon rafflesii (takur tutut), Psittacula longicauda (parkit 
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ekor panjang), Rhipidura javanica (kipasan belang), dan Spilornis cheela.

Tutupan lahan di sekitar kawasan tambang ini mencakup belukar, belukar 
rawa, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, 
permukiman, perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering 
bercampur, tambak, dan tanah terbuka. Selain itu, di sekitar kawasan 
pertambangan ini terdapat kawasan konservasi Cagar Alam Pararawen dan 
Taman Hutan Raya Lapak Jaru.

Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
terdapat tiga perusahaan yang memegang saham PT Asmin Bara Bronang 
secara langsung. Pertama, adalah PT Tuah Turangga agung yang merupakan 
anak perusahaan dari PT United Tractor Tbk., dengan penguasaan saham 
terbesar yaitu 75,4%. Pemegang saham kedua adalah PT Andalan Teguh 
Berjaya dengan penguasaan saham sebesar 15,4%. Pemegang saham ketiga 
adalah PT Mandira Sanni Pratama dengan penguasaan saham 9,2%. Peta 
pemegang saham PT Asmin Bara Bronang dapat dilihat pada Gambar 3.7.

Gambar 3. 7. Peta pemegang saham PT Asmin Bara Bronang
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3.2.4. PT Suprabari Mapanindo Mineral (Kategori: Sedang)

Gambar 3. 8. Peta PT Suprabari Mapanindo Mineral

PT Suprabari Mapanindo Mineral adalah perusahaan tambang dengan jenis 
izin PKP2B seluas 23.940 Ha di Barito Utara, Kalimantan Tengah. Perusahaan 
ini memiliki tingkat ancaman kategori sedang dengan skor sebesar 10. 
Berdasarkan data GBIF di kawasan ini, terdapat dua spesies dengan status 
IUCN vulnerable yang pernah tercatat di kawasan ini dan tiga dengan status 
endangered. Hopea beccariana dan Shorea mecistopteryx memiliki status 
vulnerable,  Shorea bracteolata, Hopea semicuneata, dan Shorea faguetiana 
memiliki status endangered. Agathis borneensis, Platysmurus leucopterus, 
Psittacula longicauda, dan Rhipidura javanica, merupakan spesies yang 
dilindungi oleh KLHK yang tercatat berada di sekitar kawasan pertambangan 
ini. Berdasarkan identifikasi tutupan lahan di kawasan ini, didapatkan tutupan 
lahan berupa belukar, belukar rawa, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa 
sekunder, hutan tanaman, permukiman, perkebunan, pertanian lahan kering 
campur, pertanian lahan kering campur, sawah, dan tanah terbuka. Selain itu, 
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di sekitar kawasan pertambangan ini terdapat kawasan konservasi Cagar 
Alam Pararawen. Walaupun tidak ditemukan ekosistem primer seperti hutan 
lahan kering primer serta hutan mangrove primer, tetapi ekosistem sekunder 
yang ada di sekitar kawasan pertambangan ini, seperti hutan lahan kering 
sekunder dan hutan rawa sekunder, memiliki peran sebagai habitat bagi flora 
dan fauna yang ada di sekitar kawasan pertambangan ini.

Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
terdapat dua perusahaan yang memegang saham PT Suprabari Mapanindo 
Mineral secara langsung. Pertama, adalah PT Tuah Turangga Agung yang 
merupakan anak perusahaan dari PT United Tractor Tbk., dengan penguasaan 
saham terbesar yaitu 80.1%. Pemegang saham kedua adalah ICRA Pty. 
Ltd., dengan penguasaan saham sebesar 19.9%. Peta pemegang saham PT 
Suprabari Mapanindo Mineral dapat dilihat pada Gambar 3.9.

Gambar 3. 9. Peta pemegang saham PT Suprabari Mapanindo Mineral
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3.2.5. PT Tadjahan Antang Mineral (Kategori: Tinggi)

Gambar 3. 10. Peta PT Tadjahan Antang Mineral

PT Tadjahan Antang Mineral adalah adalah perusahaan tambang dengan 
jenis izin IUP seluas 10.372 Ha di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan 
Tengah. Perusahaan ini memiliki tingkat ancaman kategori tinggi dengan skor 
sebesar 11. Di sekitar kawasan ini ditemukan 3 spesies dengan status IUCN 
vulnerable, yaitu Shorea laevis, Shorea mecistopteryx, dan Buceros rhinoceros. 
Selain itu, juga ditemukan spesies Teijsmanniodendron latiffii dengan status 
IUCN endangered. Ditemukan tiga spesies endemik Kalimantan di sekitar 
kawasan ini. Spesies tersebut adalah tumbuhan Pentace curtisii (Melunak 
bukit), Rasbora trifasciata, Rasbora lacrimula. Psilopogon pulcherrimus, 
Rhipidura javanica, Buceros rhinoceros merupakan spesies yang dilindungi 
oleh KLHK yang ada di sekitar kawasan pertambangan ini. Berdasarkan 
identifikasi tutupan lahan di kawasan ini, didapatkan tutupan lahan berupa 
belukar, belukar rawa, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, 
hutan tanaman, permukiman, perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian 
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lahan kering bercampur, dan tanah terbuka. Selain itu, di sekitar kawasan 
pertambangan ini terdapat kawasan konservasi Taman Hutan Raya Lapak 
Jaru. Walaupun tidak ditemukan ekosistem primer seperti hutan lahan kering 
primer dan hutan mangrove primer di sekitar kawasan ini, tetapi keberadaan 
ekosistem sekunder seperti hutan lahan kering sekunder dan hutan rawa 
sekunder memiliki peran sebagai habitat flora dan fauna yang ada di sekitar 
kawasan pertambangan.

Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
terdapat tiga perusahaan yang memegang saham PT Tadjahan Antang Mineral 
secara langsung. Pertama, adalah Hong Kong Manshi Investment Company 
Limited dengan penguasaan saham terbesar yaitu 49%. Pemegang saham 
kedua adalah PT Bukit Mas Makmur dengan penguasaan saham sebesar 45%. 
Pemegang saham ketiga adalah PT Sinergi Bara Energi  dengan penguasaan 
saham 6%. Peta pemegang saham PT Tadjahan Antang Mineral dapat dilihat 
pada Gambar 3.11.

Gambar 3. 11. Peta pemegang saham  PT Tadjahan Antang Mineral
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3.2.6. PT Tuhup Coal Mining (Kategori: Tinggi)

Gambar 3. 12. Peta PT Tuhup Coal Mining

PT Tuhup Coal Mining adalah perusahaan tambang batubara dengan jenis 
izin IUP seluas 11.260 Ha di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. 
Perusahaan tambang ini memiliki tingkat ancaman terhadap keanekaragaman 
hayati kategori tinggi dengan skor sebesar 12. Berdasarkan data GBIF di 
sekitar kawasan, didapatkan sebanyak 3 spesies dengan tingkat kerentanan 
vulnerable dan 3 spesies dengan tingkat kerentanan endangered. Spesies 
dengan tingkat kerentanan vulnerable yang ditemukan di sekitar kawasan 
adalah Anthracoceros malayanus, Buceros rhinoceros, dan Shorea laevis. 
Spesies dengan tingkat kerentanan endangered yang ditemukan di sekitar 
kawasan tambang ini adalah Berenicornis comatus, Shorea bracteolata, 
dan Shorea faguetiana. Jika merujuk pada daftar spesies yang dilindungi 
oleh KLHK, didapatkan sebanyak 12 spesies dilindungi di sekitar kawasan 
pertambangan ini. Selain itu, terdapat 2 spesies endemik di sekitar kawasan 
pertambangan ini, yaitu Bagrichthys macropterus dan Betta obscura.
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Berdasarkan identifikasi tutupan lahan yang dilakukan di sekitar kawasan 
pertambangan, didapatkan tutupan lahan berupa belukar, belukar rawa, 
hutan lahan kering sekunder, hutan tanaman, permukiman, perkebunan, 
pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur, dan tanah terbuka. 
Selain itu, terdapat kawasan konservasi berupa Cagar Alam Pararawen di 
sekitar kawasan pertambangan ini. Di sekitar kawasan didapatkan tutupan 
lahan berupa hutan lahan kering sekunder yang berpotensi menjadi habitat 
bagi kehidupan liar yang ada di sekitar kawasan pertambangan. Walaupun 
potensi hutan lahan kering sekunder sebagai habitat tidak lebih baik daripada 
hutan lahan kering primer sebagai akibat gangguan yang pernah terjadi pada 
ekosistem tersebut, keberadaan hutan tersebut harus tetap dijaga untuk 
memastikan keberlanjutan kehidupan liar yang ada di dalamnya.

Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
terdapat dua perusahaan yang memegang saham PT Tuhup Coal Mining  
secara langsung. Pertama, adalah PT Ocean Metal Indo dengan penguasaan 
saham terbesar yaitu 80%. Pemegang saham kedua adalah PT Air Batu 
Sejahtera dengan penguasaan saham sebesar 20%. Peta pemegang saham PT 
Suprabari Mapanindo Mineral dapat dilihat pada Gambar 3.13.

Gambar 3. 13. Peta pemegang saham PT Tuhup Coal Mining
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3.2.7. PT Borneo Prima (Kategori: Rendah)

Gambar 3. 14. Peta PT Borneo Prima

PT Borneo Prima adalah perusahaan tambang batubara dengan jenis izin IUP 
seluas 15.000 Ha di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. PT Borneo 
Prima memiliki tingkat ancaman terhadap keanekaragaman hayati kategori 
rendah dengan skor sebesar 4. Berdasarkan data GBIF di sekitar kawasan 
pertambangan ini, tidak ditemukan spesies dengan tingkat kerentanan 
vulnerable, endangered, ataupun critically endangered. Jika merujuk pada 
daftar spesies yang dilindungi oleh KLHK, didapatkan 1 spesies yang 
dilindungi di sekitar kawasan pertambangan, yaitu Psilopogon chrysopogon. 
Tidak ditemukan spesies endemik di sekitar kawasan pertambangan ini.

Berdasarkan identifikasi tutupan lahan yang dilakukan di sekitar kawasan 
pertambangan ini, didapatkan tutupan lahan berupa belukar, hutan lahan 
kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan tanaman, permukiman, 
pertanian lahan kering campur, dan tanah terbuka. Selain itu, juga ditemukan 
kawasan konservasi berupa Cagar Alam Bukit Sapat Hawung di sekitar kawasan 
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pertambangan. Di sekitar kawasan pertambangan, ditemukan tutupan hutan 
lahan kering primer yang memiliki potensi sebagai habitat kehidupan liar 
bagi kehidupan liar yang ada di sekitar kawasan pertambangan. Ekosistem 
ini harus dijaga dari degradasi aktivitas pertambangan untuk memastikan 
keberlanjutan keanekaragaman hayati di sekitar kawasan pertambangan.

Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
Terdapat tiga perusahaan yang memegang saham PT Borneo Prima secara 
langsung. Pertama, adalah PT Pacific Samudra Perkasa dengan penguasaan 
saham terbesar yaitu 50%. Pemegang saham kedua adalah IMR Holding Ag 
dengan penguasaan saham sebesar 49%. Pemegang saham ketiga adalah 
Andi Zulfikar dengan penguasaan saham 1%. Peta pemegang saham PT 
Borneo Prima dapat dilihat pada Gambar 3.15.

Gambar 3. 15. Peta pemegang saham PT Borneo Prima
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3.3. Tambang-Tambang di Kalimantan Timur

Gambar 3. 16. Peta sebaran tambang kajian di Kalimantan Timur

3.3.1. PT Berau Coal (Kategori: Tinggi)

Gambar 3. 17. Peta PT Berau Coal
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PT Berau Coal adalah perusahaan tambang dengan jenis izin PKP2B seluas 
108.009 Ha di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Perusahaan ini memiliki 
tingkat ancaman kategori tinggi dengan skor sebesar 14. Berdasarkan data 
GBIF. Spesies dengan status IUCN vulnerable di kawasan ini adalah Shorea 
laevis, Hopea sangal, Alpinia ligulata, Gonystylus affinis, Dipterocarpus crinitus, 
Tetramerista glabra, Acridotheres javanicus, Teijsmanniodendron sinclairii, 
Anthracoceros malayanus (kangkareng hitam), Buceros rhinoceros, Callicarpa 
superposita (beauty berry), Helarctos malayanus (beruang madu), Leptoptilos 
javanicus (bangau tongtong), Macaca fascicularis (monyet ekor panjang), 
Nisaetus nanus (elang wallace), Presbytis frontata (lutung dahi putih), dan 
Presbytis rubicunda (lutung merah). Spesies dengan status IUCN endangered 
adalah Chelonia mydas (penyu hijau), Ciconia stormi (bangau hutan rawa), 
Nasalis larvatus (bekantan), Shorea gratissima, Hopea cernua, Dipterocarpus 
tempehes, Shorea faguetiana, Shorea bracteolata, Dipterocarpus grandiflorus, 
dan Pterocarpus indicus (angsana). Jika merujuk pada data spesies dilindungi 
dari KLHK, terdapat 36 spesies dilindungi yang tercatat berada di sekitar 
kawasan pertambangan ini. Selain itu, di sekitar kawasan ini tercatat 
keberadaan 5 spesies endemik yaitu Macaranga beccariana, Macaranga 
winkleri, Acridotheres javanicus, Pangasius rheophilus, dan Acridotheres 
javanicus. Selain itu, tercatat beberapa spesies di sekitar kawasan ini dengan 
nilai ekonomi dan budaya yang relatif tinggi, misalnya sebagai sumber serat 
dan kayu serta beberapa tumbuhan berbuah yang dapat dikonsumsi.

Berdasarkan identifikasi tutupan lahan di sekitar kawasan tambang, 
didapatkan tutupan lahan berupa bandara/pelabuhan, belukar, belukar 
rawa, hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan 
mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan 
rawa sekunder, hutan tanaman, permukiman, perkebunan, pertanian lahan 
kering, pertanian lahan kering bercampur, sawah, tambak, tanah terbuka, 
dan kawasan transmigrasi. Selain itu, di sekitar kawasan pertambangan 
ini terdapat kawasan konservasi KKPD Kepulauan Derawan dan Perairan 
Sekitarnya. Berdasarkan identifikasi tutupan lahan, ditemukan tutupan lahan 
yang berpotensi memiliki peran penting sebagai habitat fauna. Aktivitas 
pertambangan di sekitar habitat fauna ini dapat menyebabkan degradasi 
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pada habitat kehidupan liar.

Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
terdapat tiga perusahaan yang memegang saham PT Berau Coal secara 
langsung. Pertama, adalah PT Armadian Tri Tunggal dengan penguasaan 
saham terbesar yaitu 89,9%. Pemegang saham kedua adalah Raffles 
International Capital Ptre. Ltd. dengan penguasaan saham sebesar 10%. 
Pemegang saham ketiga adalah Aries Investment Limited dengan penguasaan 
saham 0.1%. Peta pemegang saham PT Borneo Prima dapat dilihat pada 
Gambar 3.18.

Gambar 3. 18. Peta pemegang saham PT Berau Coal
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3.3.2. PT Kaltim Prima Coal (Kategori: Tinggi)

Gambar 3. 19. Peta PT Kaltim Prima Coal

PT Kaltim Prima Coal adalah perusahaan tambang dengan jenis izin 
IUPK seluas 61.543 Ha di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. 
Perusahaan ini memiliki tingkat ancaman kategori tinggi dengan skor 
sebesar 15. Berdasarkan data GBIF, tercatat sebanyak 15 spesies dengan 
tingkat kerentanan vulnerable, 5 spesies dengan tingkat kerentanan 
endangered, dan 1 spesies dengan tingkat kerentanan critically endangered 
di sekitar kawasan ini. Spesies yang termasuk ke dalam tingkat kerentanan 
vulnerable adalah Alpinia ligulata, Anthracoceros malayanus, Argusianus 
argus, Buceros rhinoceros, Centropus rectunguis (bubut hutan), Goniopora 
planulata, Leptoptilos javanicus, Lophura ignita (sempidan biru), Mulleripicus 
pulverulentus (pelatuk kelabu-besar), Nisaetus nanus, Pavona danai, 
Rhyticeros undulatus (julang emas), Setornis criniger (empuloh paruh-
kait), Spilornis kinabaluensis (Burung Elang Ular), dan Teijsmanniodendron 
scaberrimum. Spesies yang termasuk ke dalam tingkat endangered adalah 
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Berenicornis comatus (enggang jambul), Chloropsis sonnerati (cica-daun 
besar), Shorea gratissima, Ciconia stormi (Burung Bangau Hutan Rawa),  dan 
Nasalis larvatus. Spesies dengan tingkat kerentanan critically endangered 
adalah Pongo pygmaeus (orangutan kalimantan). Jika merujuk pada data 
spesies dilindungi dari KLHK, terdapat 56 spesies yang dilindungi di sekitar 
kawasan ini. Selain itu, terdapat 3 spesies endemik yang tercatat berada di 
sekitar kawasan ini, yaitu Dicaeum trochileum (burung cabai jawa), Nasalis 
larvatus, dan Pongo pygmaeus. Hal ini mengindikasikan bahwa area di sekitar 
kawasan tambang ini adalah area yang memiliki kesesuaian habitat untuk 
ditinggali oleh spesies-spesies tersebut. Dengan aktivitas pertambangan di 
kawasan ini, maka degradasi habitat bagi spesies-spesies dilindungi ini dapat 
terjadi yang berimplikasi pada penurunan ukuran populasi spesies-spesies 
tersebut akibat penurunan kualitas dan kuantitas habitat yang tersedia.

Berdasarkan hasil identifikasi tutupan lahan di sekitar kawasan tambang, 
didapatkan bentuk tutupan lahan berupa bandara/pelabuhan, belukar, 
belukar rawa, hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan 
mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa sekunder, hutan 
tanaman, permukiman, perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan 
kering campur, sawah, tambak, tanah terbuka, dan kawasan transmigrasi. 
Selain itu, kawasan pertambangan ini berada di sekitar kawasan konservasi 
Taman Nasional Kutai. Berdasarkan informasi tutupan lahan yang didapatkan, 
aktivitas pertambangan di kawasan ini berpotensi mengakibatkan degradasi 
pada habitat-habitat penting seperti hutan lahan kering primer dan hutan 
mangrove primer. Selain itu, degradasi pada kawasan tambak juga berpotensi 
terjadi yang menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas hasil tambak 
yang dapat menghambat perekonomian masyarakat sekitar.

Jika merujuk pada dokumen AMDAL PT Kaltim Prima Coal mengenai 
peningkatan produksi batubara hingga 70 juta ton per tahun yang 
dikeluarkan pada tahun 2010, di sekitar kawasan pertambangan masih 
ditemukan berbagai fauna penting yang akan menerima dampak negatif 
akibat aktivitas pertambangan yang terjadi. Fauna tersebut antara lain Pongo 
pygmaeus, Pteropus hypomelanus, Lonchura fuscans, Cacomantis merulinus, 
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Hylobates muelleri, Macaca fascicularis, dan Macaca nemestrina. Selain itu, 
juga terdapat Crocodilus sp di kawasan mangrove yang ada di sekitar kawasan 
pertambangan. Aktivitas pertambangan akan memberikan kontribusi negatif 
pada fauna terdampak di sekitar kawasan pertambangan sebagai akibat 
pengurangan jumlah habitat bagi satwa tersebut untuk mencari makan dan 
berkembang biak untuk mempertahankan populasinya.

Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
terdapat empat perusahaan yang memegang saham PT Kaltim Prima 
Coal  secara langsung. Pertama, adalah PT Bhira Investment Ttd. dengan 
penguasaan saham terbesar yaitu 30.046%. Pemegang saham kedua adalah 
PT Sitrade Coal dengan penguasaan saham sebesar 26%. Pemegang saham 
ketiga adalah PT Bumi Resources dengan penguasaan saham 25.004%. 
Pemegang saham ke-empat adalah Mountain Netherlands Investments 
dengan penguasaan saham sebesar 19%. Peta pemegang saham PT Kaltim 
Prima Coal  dapat dilihat pada Gambar 3.20.

Gambar 3. 20. Peta pemegang saham PT Kaltim Prima Coal
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3.3.3. PT Kideco Jaya Agung (Kategori: Tinggi)

Gambar 3. 21. Peta PT Kideco Jaya Agung

PT Kideco Jaya Agung adalah perusahaan tambang dengan jenis izin PKP2B 
seluas 47.500 ha di Kalimantan Timur. Perusahaan ini memiliki tingkat 
ancaman kategori tinggi dengan skor sebesar 14. Ditemukan 7 spesies 
bernilai ekonomi tinggi seperti tumbuhan dari genus Shorea yang dikenal 
dengan kualitas kayunya yang baik. Pterospermum fuscum, Hylobates 
muelleri, Betta dimidiata, Acridotheres javanicus, Pectenocypris korthausae, 
dan Hylobates albibarbis merupakan spesies endemik yang ditemukan di 
daerah pertambangan menurut data GBIF. Terdapat 5 Spesies di sekitar 
daerah pertambangan yang termasuk ke dalam daftar spesies yang dilindungi 
oleh KLHK. Spesies tersebut adalah Buceros rhinocer, Eusideroxylon zwageri, 
Harpactes diardii, Hylobates albibarbis, dan Hylobates muelerri. Menurut data 
GBIF, 8 spesies di sekitar kawasan pertambangan termasuk pada IUCN red list 
kategori vulnerable yaitu Buceros rhinoceros, Durio dulcis, Aquilaria beccariana, 
Hopea sangal, Betta dimidiata, Acridotheres javanicus, Heliopora coerulea, 
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Sus barbatus. Selain itu, 4 spesies termasuk pada kategori endangered yaitu 
Pterospermum fuscum, Hylobates muelleri, Madhuca spectabilis, Hylobates 
albibarbis.

Berdasarkan hasil identifikasi tutupan lahan, didapatkan bentuk tutupan 
lahan berupa bandara/pelabuhan, belukar, belukar rawa, hutan lahan 
kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan 
mangrove sekunder, hutan tanaman, permukiman, perkebunan, pertanian 
lahan kering, pertanian lahan kering campur, sawah, tambak, kawasan 
transmigrasi, dan tanah terbuka. Selain itu, terdapat kawasan konservasi 
Cagar Alam Teluk Adang dan Taman Hutan Raya Lati Petangis di sekitar 
kawasan pertambangan ini. Berdasarkan informasi tutupan lahan yang 
didapatkan, terdapat hutan lahan kering dan hutan mangrove sekunder yang 
memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi karena potensinya 
sebagai habitat bagi berbagai spesies. Sehingga, aktivitas pertambangan di 
kawasan ini berpotensi menimbulkan degradasi pada ekosistem tersebut.

Jika merujuk pada dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) 
PT Kideco Jaya Agung mengenai peningkatan produksi batubara 40 juta ton 
per tahun yang terbit tahun 2009, di sekitar kawasan pertambangan masih 
ditemukan beberapa satwa dilindungi yang terdampak akibat aktivitas 
pertambangan yang terjadi. Satwa tersebut antara lain Nasalis larvatus, 
Helarctos malayanus, Felis badia, Neofelis nebulosa, Hylobates muelleri, 
Cervus unicolor, Ictinaetus malayensis, dan Rhyticeros undulatus. Akan tetapi, 
aktivitas pertambangan tetap dilanjutkan dengan dalih bahwa satwa dapat 
berpindah ke habitat lain yang lebih sesuai ketika aktivitas pertambangan 
ditingkatkan di sekitar habitat.

Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
terdapat tiga perusahaan yang memegang saham PT Kideco Jaya Agung  
secara langsung. Pertama, adalah PT Indika Inti Corpindo dengan penguasaan 
saham terbesar yaitu 51%. Pemegang saham kedua adalah Indika Energy 
dengan penguasaan saham sebesar 40%. Pemegang saham ketiga adalah 
Samtan Co. Ltd dengan penguasaan saham 9%. Peta pemegang saham Kideco 
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Jaya Agung  dapat dilihat pada Gambar 3.22.

Gambar 3. 22. Peta pemegang saham PT Kideco Jaya Agung

3.3.4. PT Multi Harapan Utama (Kategori: Tinggi)

Gambar 3. 23. Peta PT Multi Harapan Utama
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PT Multi Harapan Utama adalah perusahaan tambang dengan jenis izin 
PKP2B seluas 39.972 Ha di Kutai, Kalimantan Timur. Perusahaan ini memiliki 
tingkat ancaman kategori tinggi dengan skor sebesar 15. Berdasarkan data 
GBIF, tercatat spesies dengan tingkat kerentanan vulnerable, endangered, dan 
spesies dengan tingkat kerentanan critically endangered di sekitar kawasan 
pertambangan ini. Spesies dengan tingkat kerentanan vulnerable di kawasan 
ini adalah Acridotheres javanicus, Anisoptera laevis, Anthracoceros malayanus, 
Argusianus argus, Centropus rectunguis, Cotylelobium lanceolatum, Cyornis 
caerulatus (sikatan sunda), Dipterocarpus gracilis, Durio dulcis, Helarctos 
malayanus (Beruang madu), Hopea beccariana, Hopea sangal, Leptoptilos 
javanicus, Macaca fascicularis, Madhuca sericea, Maxomys whiteheadi, 
Nisaetus nanus, Notochelys platynota (kura-kura tempurung datar), 
Rhyticeros undulatus, Shorea guiso, Shorea laevis, Shorea macrobalanos, 
dan Tetramerista glabra. Spesies dengan tingkat kerentanan endangered di 
kawasan ini adalah Aquilaria microcarpa, Ciconia stormi, Cryptocarya lucida, 
Dipterocarpus tempehes, Hopea cernua, Hopea pedicellata, Hylobates muelleri 
(owa kalawat), Polyplectron schleiermacheri (kuau kerdil kalimantan), dan 
Shorea bracteolata. Spesies dengan tingkat kerentanan Critically endangered 
di sekitar kawasan pertambangan ini adalah Aquilaria malaccensis (Pohon 
Gaharu). Jika merujuk pada daftar spesies dilindungi dari KLHK, tercatat 
sebanyak 36 spesies yang dilindungi berada di kawasan ini. Selain itu, tercatat 
sebanyak 13 spesies endemik berada di kawasan ini. Keberadaan spesies-
spesies dilindungi dan endemik di sekitar kawasan ini mengindikasikan 
kesesuaian habitat yang cocok sebagai tempat tinggal bagi spesies-spesies 
tersebut. Aktivitas tambang di kawasan ini berpotensi mendegradasi habitat 
spesies-spesies yang dilindungi dan endemik di kawasan ini, yang dapat 
berdampak pada penurunan ukuran populasi dari spesies-spesies tersebut.

Berdasarkan identifikasi tutupan lahan di sekitar kawasan tambang ini, 
didapatkan tutupan lahan berupa bandara/pelabuhan, belukar, belukar 
rawa, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove 
sekunder, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, permukiman, perkebunan, 
pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur, sawah, tambak, tanah 
terbuka, dan kawasan transmigrasi. Selain itu, terdapat kawasan konservasi 
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berupa Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di sekitar kawasan pertambangan 
ini. Berdasarkan informasi tutupan lahan yang didapatkan, ditemukan 
ekosistem hutan mangrove primer yang memiliki potensi biodiversitas tinggi 
karena perannya sebagai habitat bagi berbagai spesies. Keberadaan tambang 
di sekitar ekosistem ini berpotensi mendegradasi kualitas dan mengurangi 
kuantitas hutan mangrove primer yang dapat berimplikasi pada penurunan 
kualitas dan kuantitas habitat bagi spesies-spesies yang berada di ekosistem 
tersebut. Selain itu, juga ditemukan tutupan lahan berupa tambak sebagai 
sumber pendapatan masyarakat setempat yang kualitasnya dapat rusak 
akibat aktivitas pertambangan di sekitar kawasan.

Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
terdapat dua perusahaan yang memegang saham PT Multi Harapan Utama 
secara langsung. Pertama, adalah PT Pakarti Putra Sang Fajar dengan 
penguasaan saham terbesar yaitu 90%. Pemegang saham kedua adalah 
PT Agata Nugraha Nastari dengan penguasaan saham sebesar 10%. Peta 
pemegang saham PT Multi Harapan Utama dapat dilihat pada Gambar 3.24.

Gambar 3. 24. Peta pemegang saham PT Multi Harapan Utama
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3.3.5. PT Batubara Selaras Sapta (Kategori: Tinggi)

Gambar 3. 25.  Peta PT Batubara Selaras Sapta

PT Batubara Selaras Sapta adalah perusahaan tambang dengan jenis izin 
PKP2B seluas 39.010 Ha si Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Perusahaan 
ini memiliki tingkat ancaman kategori tinggi dengan skor sebesar 15. 
Menurut data GBIF, spesies endemik menurut IUCN yang ditemukan di 
sekitar wilayah pertambangan yaitu Hylobates muelleri, Microhyla borneensis, 
Nasalis larvatus, dan Pterospermum fuscum. Spesies yang dilindungi KLHK 
di wilayah pertambangan ini terdapat 13 spesies.  Eretmochelys imbricata 
merupakan spesies dengan status IUCN Critically endangered yang berada di 
sekitar kawasan pertambangan ini.

Berdasarkan identifikasi tutupan lahan di sekitar kawasan ini, didapatkan 
bentuk tutupan lahan berupa bandara/pelabuhan, belukar, belukar rawa, 
hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove 
primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, 
permukiman, perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering 
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campur, sawah, tambak, tanah terbuka, dan kawasan transmigrasi. Selain 
itu, terdapat kawasan konservasi berupa Cagar Alam Teluk Adang, Cagar 
Alam Teluk Apar, dan Taman Hutan Raya Lati Petangis di sekitar kawasan 
pertambangan ini. Di sekitar kawasan ini terdapat keberadaan hutan lahan 
kering primer dan hutan mangrove primer yang memiliki potensi tinggi 
sebagai habitat hidupan liar di sekitar kawasan ini. Dengan adanya aktivitas 
pertambangan di sekitar kawasan ini, degradasi habitat dapat terjadi pada 
hutan lahan kering dan hutan mangrove yang ada di sekitar kawasan ini. Hal 
ini dapat berimplikasi pada penurunan kualitas dan kuantitas habitat yang 
ada di sekitar kawasan tambang ini, yang dapat berimplikasi pada penurunan 
biodiversitas di sekitar kawasan ini.

Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
terdapat empat perusahaan yang memegang saham PT Batubara Selaras 
Sapta  secara langsung. Pertama, adalah Tjhin Khiauw Sen dengan penguasaan 
saham terbesar yaitu 60%. Pemegang saham kedua adalah Fam Fendy 
Hartono dengan penguasaan saham sebesar 15%. Pemegang saham ketiga 
adalah Phoa Hermanto Sundjojo dengan penguasaan saham 10%. Pemegang 
saham ke-empat adalah Ian Pch Siagian dengan penguasaan saham sebesar 
10%. Pemegang saham kelima adalah Yulis Suhadi dengan penguasaan saham 
sebesar 5%. Peta pemegang saham PT Batubara Selaras Sapta  dapat dilihat 
pada Gambar 3.26.

Gambar 3. 26. Peta pemegang saham PT Batubara Selaras Sapta



67Bab 3 - Hasil

3.3.6. PT Indominco Mandiri (Kategori: Tinggi)

Gambar 3. 27. Peta PT Indominco Mandiri

PT Indominco Mandiri adalah perusahaan tambang dengan jenis izin PKP2B 
seluas 24.121 Ha di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Perusahaan ini memiliki 
tingkat ancaman kategori tinggi dengan skor sebesar 11. Berdasarkan data 
GBIF dan IUCN, ditemukan 10 spesies dengan tingkat kerentanan vulnerable 
di kawasan ini, yaitu Acropora elegans, Acropora kirstye, Acropora tenella, 
Argusianus argus, Buceros rhinoceros, Leptoptilos javanicus, Lophura ignita, 
Mulleripicus pulverulentus, Rhyticeros undulatus, dan Spilornis kinabaluensis. 
Selain itu, juga ditemukan 1 spesies dengan tingkat kerentanan endangered 
di sekitar kawasan pertambangan ini, yaitu Ciconia stormi. Jika merujuk pada 
data spesies dilindungi dari KLHK, tercatat sebanyak 34 spesies dilindungi di 
sekitar kawasan tambang ini. Ditemukan 1 spesies endemik di sekitar kawasan 
ini, yaitu Rasbora rutteni. Keberadaan spesies-spesies yang dilindungi di 
sekitar kawasan tambang ini menjadi indikator bahwa terdapat habitat yang 
sesuai di sekitar kawasan tambang ini yang penting bagi keberlangsungan 
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spesies-spesies ini. Aktivitas pertambangan di sekitar kawasan tersebut 
berpotensi menimbulkan degradasi pada habitat spesies-spesies tersebut 
dan dapat mengakibatkan penurunan ukuran populasi spesies tersebut.

Selain mengganggu aktivitas spesies daratan, pertambangan PT Indominco 
Mandiri juga membahayakan biota perairan yang terdapat disekitar 
pertambangan. Dampak yang akan terjadi menurut ANDAL (2018) PT. 
Indominco Mandiri apabila pertambangan batubara dilakukan adalah 
penurunan kualitas air sungai yang terdapat di daerah pertambangan. 
Konstruksi in pit crusher conveyor (IPCC) memiliki dampak tereksposnya 
pembentuk air asam tambang (AAT). Aktivitas lain yang dapat membahayakan 
adalah aktivitas pembersihan lahan tambang yang akan menghasilkan dampak 
peningkatan sedimentasi pada sungai. Akibat dari peningkatan sedimentasi 
maka kualitas perairan akan menurun dan dapat mempengaruhi biota air. 
Bahan organik dari sisa penebangan pohon akan mengalami pembusukan 
dalam air  dan berpengaruh pada kandungan oksigen terlarut. Bahan organik 
(BO) dapat memiliki efek pada oksigen terlarut dalam perairan. Peningkatan 
sedimentasi juga akan menyebabkan kekeruhan yang menyebabkan sulitnya 
cahaya masuk ke dalam perairan. 

Pada tahun 2020 Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur menemukan 
bahwa pada settling pond yang limbahnya disalurkan ke sungai Palakan yang 
bertemu dengan sungai Santan memiliki pH yang melebihi ambang batas baku 
mutu. pH yang ditemukan di settling pond, badan sungai Palakan, dan muara 
sungai palakan memiliki nilai 2,57 dan 2,73, dan 2,69. Hal tersebut sangat 
berbahaya bagi ekosistem perairan. PT Indominco Mandiri telah melanggar 
peraturan pencemaran air berdasarkan parameter Peraturan Daerah 
Kalimantan Timur No. 02 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 
2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 
Meningkatnya pengasaman perairan mempersulit organisme bercangkang 
untuk mengakses ion karbonat, yang penting untuk produksi cangkang 
eksoskeletal mereka yang keras. Organisme pengapuran laut merentang 
rantai makanan dari autotrof hingga heterotrof dan termasuk organisme 
seperti coccolithophores, karang, foraminifera, echinodermata, crustacea dan 



69Bab 3 - Hasil

mollusca. Seperti dijelaskan di atas, dalam kondisi normal, kalsit dan aragonit 
stabil di permukaan air karena ion karbonat berada pada konsentrasi jenuh. 
Namun, ketika pH perairan turun, konsentrasi ion karbonat juga menurun, 
dan ketika karbonat menjadi kurang jenuh, struktur yang terbuat dari kalsium 
karbonat rentan terhadap pembubaran. Oleh karena itu, bahkan jika tidak ada 
perubahan dalam laju kalsifikasi, laju pelarutan bahan berkapur meningkat 
(Nienhuis et al., 2010). Pada kasus sungai santan, Kerang Kepah yang sudah 
sulit ditemukan diduga akibat pengasaman perairan yang disebabkan oleh 
limbah pertambangan PT Indominco Mandiri.

Berdasarkan identifikasi tutupan lahan yang dilakukan di sekitar kawasan 
ini, didapatkan bentuk tutupan lahan berupa bandara/pelabuhan, belukar, 
belukar rawa, hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan 
mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan tanaman, permukiman, 
perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur, sawah, 
tambak, dan tanah terbuka. Selain itu, kawasan pertambangan ini berada 
di sekitar kawasan konservasi Taman Nasional Kutai. Ditemukan ekosistem 
penting berupa hutan lahan kering dan hutan mangrove yang memiliki 
potensi tinggi sebagai habitat flora dan fauna di sekitar kawasan tambang 
ini. Aktivitas pertambangan di sekitar kawasan ini dapat mendegradasi 
ekosistem mangrove yang ada di sekitarnya. Hal ini dapat merusak kualitas 
habitat bagi flora dan fauna yang menempati ekosistem tersebut.

Pada wawancara yang pernah dilakukan AEER pada tahun 2021 di 
Desa Santan Ulu, Santan Tengah, Santan Ilir, serta Teluk Kadere yang 
berada di sekitar kawasan PT Indominco Mandiri, warga setempat masih 
mengalami perjumpaan dengan satwa-satwa dilindungi di sekitar kawasan 
pertambangan. Satwa-satwa yang masih ditemui oleh masyarakat antara 
lain ular python, monyet, buaya, beruang madu, burung rangkong, owa 
kalimantan, macan dahan, babi hutan, trenggiling, bekantan, orangutan, dan 
rusa. Perjumpaan masyarakat setempat dengan satwa-satwa dilindungi di 
kawasan sekitar pertambangan mengindikasikan keberadaan habitat satwa 
tersebut di sekitar kawasan pertambangan.
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Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
terdapat dua perusahaan yang memegang saham PT Indominco Mandiri  
secara langsung. Pertama, adalah PT Indo Tambangraya Megah dengan 
penguasaan saham terbesar yaitu 99.99%. Pemegang saham kedua adalah PT 
Kitadin dengan penguasaan saham sebesar 0.01%. Peta pemegang saham PT 
Indominco Mandiri dapat dilihat pada Gambar 3.28.

Gambar 3. 28. Peta pemegang saham PT Indominco Mandiri
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3.3.7. PT Trubaindo Coal Mining (Kategori: Sedang)

Gambar 3. 29. Peta PT Trubaindo Coal Mining

PT Trubaindo Coal Mining adalah perusahaan tambang batubara dengan jenis 
izin PKP2B seluas 22.687 Ha di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Perusahaan ini 
memiliki tingkat ancaman kategori sedang dengan skor sebesar 10. Di sekitar 
kawasan pertambangan, didapatkan 2 spesies dengan tingkat kerentanan 
endangered, yaitu Dipterocarpus tempehes dan Shorea bracteolata. Tetapi, 
tercatat sebanyak 15 spesies yang termasuk dalam daftar spesies dilindungi 
dari KLHK di kawasan tambang ini. Spesies tersebut adalah Accipiter 
trivirgatus (elang-alap jambul), Aethopyga siparaja, Anthracoceros albirostris, 
Haliastur indus, Harpactes diardii, Loriculus galgulus, Nisaetus cirrhatus (elang 
brontok), Psilopogon monticola, Psilopogon mystacophanos (takur warna-
warni), Psilopogon pulcherrimus, Psilopogon rafflesii (takur tutut), Psittinus 
cyanurus (tajaring), Rhipidura javanica, dan Spilornis cheela (elang-ular 
bido). Selain itu, tercatat dua spesies endemik di kawasan tambang ini, yaitu 
Rasbora johannae dan Rasbora trifasciata. Keberadaan spesies endemik dan 
dilindungi di sekitar kawasan tersebut mengindikasikan kecocokan habitat 
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bagi spesies tersebut di sekitar kawasan tersebut. Aktivitas pertambangan 
berpotensi menimbulkan degradasi pada habitat spesies endemik dan 
dilindungi yang ada di sekitar kawasan pertambangan ini.

Berdasarkan identifikasi tutupan lahan yang sudah dilakukan, didapatkan 
bentuk tutupan lahan berupa belukar, belukar rawa, hutan lahan kering 
sekunder, hutan rawa sekunder, permukiman, perkebunan, pertanian 
lahan kering, pertanian lahan kering campur, dan tanah terbuka. Selain itu, 
kawasan pertambangan ini berada di sekitar kawasan konservasi berupa 
Cagar Alam Padang Lalay. Walaupun tidak ditemukan ekosistem primer 
di sekitar kawasan pertambangan, ekosistem sekunder yang ditemukan 
seperti hutan lahan kering sekunder memiliki peran penting sebagai habitat 
kehidupan liar yang ada di sekitar kawasan pertambangan. Dengan adanya 
aktivitas pertambangan di sekitar ekosistem ini, maka ekosistem ini dapat 
mengalami degradasi sebagai akibat dari aktivitas ekstraktif yang dilakukan 
di kawasan pertambangan. Degradasi di ekosistem ini dapat berimplikasi 
pada penurunan kualitas serta kuantitas habitat pada ekosistem tersebut, 
yang dapat berakibat pada penurunan biodiversitas di sekitar kawasan 
pertambangan ini.

Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
Terdapat dua perusahaan yang memegang saham PT Trubaindo Coal Mining  
secara langsung. Pertama, adalah PT Indo Tambangraya Megah dengan 
penguasaan saham terbesar yaitu 99.99%. Pemegang saham kedua adalah PT 
Kitadin dengan penguasaan saham sebesar 0.01%. Peta pemegang saham PT 
Trubaindo Coal Mining dapat dilihat pada Gambar 3.30.
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Gambar 3. 30. Peta pemegang saham PT Trubaindo Coal Mining

3.3.8. PT Singlurus Pratama (Kategori: Tinggi)

Gambar 3. 31. Peta PT Singlurus Pratama Coal

PT Singlurus Pratama Coal adalah perusahaan tambang dengan jenis izin 
PKP2B seluas 21.699 Ha di Kalimantan Timur. Perusahaan ini memiliki 
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tingkat ancaman biodiversitas kategori tinggi dengan skor sebesar 15. 
Tercatat sebanyak 38 spesies dengan tingkat kerentanan vulnerable, 12 
spesies dengan tingkat kerentanan endangered, dan 2 spesies dengan tingkat 
kerentanan critically endangered di sekitar kawasan ini. Spesies dengan 
tingkat kerentanan vulnerable di kawasan ini adalah Acridotheres javanicus, 
Acropora tenella, Alpinia ligulata, Alseodaphne elmeri (tagula daun besar), 
Anisoptera marginata Anthracoceros malayanus, Argusianus argus, Buceros 
rhinoceros, Centropus rectunguis, Cotylelobium lanceolatum, Ctenolophon 
parvifolius, Dipterocarpus gracilis, Durio dulcis, Durio graveolens, Etlingera 
aurantia, Helarctos malayanus, Hemipristis elongata (hiu monas), Hopea 
beccariana, Hopea sangal, Leptoptilos javanicus, Lophura ignita, Madhuca 
sericea (melikuran), Maxomys whiteheadi, Mulleripicus pulverulentus, 
Nisaetus nanus, Nothaphoebe foetida, Quercus gaharuensis, Rhyticeros 
undulatus, Rollulus rouloul (puyuh sengayan), Setornis criniger, Shorea 
guiso, Shorea laevis, Shorea macrobalanos, Shorea poyandra, Sus barbatus, 
Tetramerista glabra, Treron capellei (punai besar), dan Vatica pauciflora 
(resak rawa). Spesies dengan tingkat kerentanan endangered di kawasan ini 
adalah Anisoptera costata, Aquilaria microcarpa, Dipterocarpus grandiflorus, 
Dipterocarpus tempehes, Etlingera balikpapanensis (jahe balikpapan), Hopea 
cernua, Hopea pedicellata, Hylobates muelleri, Nasalis larvatus, Polyplectron 
schleiermacheri, dan Tachypleus tridentatus. Spesies dengan tingkat 
kerentanan critically endangered di kawasan ini adalah Hopea rudiformis 
dan Sphyrna lewini (hiu kepala martil). Selain itu, juga terdapat sebanyak 
60 spesies yang dilindungi berdasarkan daftar spesies dilindungi KLHK di 
sekitar kawasan pertambangan ini. Pada kawasan ini juga tercatat sebanyak 
12 spesies endemik dan beberapa spesies dengan nilai ekonomi tinggi. 
Kehadiran tambang di sekitar spesies-spesies tersebut berpotensi menjadi 
ancaman bagi biodiversitas melalui degradasi habitat dan polusi yang dapat 
dihasilkan melalui aktivitas pertambangan. Aktivitas pertambangan yang 
merusak daur materi di sekitar kawasan dapat mempengaruhi ketersediaan 
sumber daya di habitat yang dapat dimanfaatkan oleh spesies-spesies 
tersebut untuk bertahan hidup. Hal ini dapat berimplikasi pada penurunan 
populasi dari spesies endemik dan dilindungi di sekitar kawasan tersebut.
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Berdasarkan identifikasi tutupan lahan yang dilakukan di sekitar kawasan, 
didapatkan tutupan berupa bandara/pelabuhan, belukar, belukar rawa, 
hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove 
primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, 
permukiman, perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering 
campur, sawah, tambak, tanah terbuka, dan kawasan transmigrasi. Selain itu, 
terdapat kawasan konservasi berupa Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di 
sekitar kawasan pertambangan ini. Didapatkan ekosistem yang berpotensi 
menjadi habitat penting seperti hutan lahan kering primer dan hutan 
mangrove primer di sekitar kawasan. Keberadaan tambang dapat mengancam 
kualitas ekosistem tersebut sebagai habitat hidupan liar. Degradasi ekosistem 
tersebut akan mengurangi kualitas habitat di ekosistem tersebut dan 
berpotensi mengurangi ukuran populasi hidupan liar di ekosistem tersebut.

Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
terdapat empat perusahaan yang memegang saham PT Singlurus Pratama 
Coal  secara langsung. Pertama, adalah Lanna Resources Public Co. Ltd. 
dengan penguasaan saham terbesar yaitu 65%. Pemegang saham kedua 
adalah PT Indocoal Pratama Jaya dengan penguasaan saham sebesar 15%. 
Pemegang saham ketiga adalah PT Harita Jayaraya dengan penguasaan saham 
12%. Pemegang saham ke-empat adalah PT Ambhara Karya Perdana dengan 
penguasaan saham sebesar 9%. Peta pemegang saham PT Singlurus Pratama 
Coal dapat dilihat pada Gambar 3.32.

Gambar 3. 32. Peta pemegang saham PT Singlurus Pratama Coal
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3.3.9. PT Gunung Bayan Pratama Coal (Kategori: Tinggi)

Gambar 3. 33. Peta PT Gunung Bayan Pratama Coal

PT Gunung Bayan Pratama Coal adalah perusahaan tambang dengan jenis 
izin PKP2B seluas 20.275 Ha di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 
Perusahaan ini memiliki tingkat ancaman kategori tinggi dengan skor 
sebesar 13. Tercatat sebanyak 13 spesies dengan tingkat kerentanan 
vulnerable dan 3 spesies dengan tingkat kerentanan endangered di sekitar 
kawasan perusahaan tambang ini. Spesies dengan tingkat kerentanan 
vulnerable di kawasan ini adalah Acridotheres javanicus, Anisoptera laevis, 
Anthracoceros malayanus, Argusianus argus, Buceros rhinoceros, Egretta 
eulophotes Leptoptilos javanicus, Lophura ignita, Mulleripicus pulverulentus, 
Nisaetus nanus, Rhyticeros undulatus, Rollulus rouloul, dan Treron capellei. 
Spesies dengan tingkat kerentanan endangered di sekitar kawasan ini adalah 
Callicarpa anomala, Ciconia stormi, dan Plagiostachys crocydocalyx. Jika 
merujuk pada daftar spesies dilindungi dari KLHK, tercatat sebanyak 54 
spesies dilindungi berada di sekitar wilayah tambang perusahaan ini. Selain 
itu, tercatat 5 spesies endemik di sekitar kawasan pertambangan ini, yaitu 
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Acridotheres javanicus, Dicaeum trochilaeum, Macaranga winkleri, Mallotus 
sumatranus, dan Rasbora trifasciata. Aktivitas tambang di perusahaan ini 
dapat mengganggu keberadaan spesies endemik dan dilindungi yang ada di 
sekitar kawasan ini.

Berdasarkan identifikasi tutupan lahan yang dilakukan di sekitar perusahaan 
ini, didapatkan tutupan lahan berupa belukar, belukar rawa, hutan lahan 
kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, 
permukiman, perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering 
campur, tanah terbuka, dan kawasan transmigrasi. Selain itu, terdapat 
kawasan konservasi berupa Cagar Alam Muara Kaman Sedulang, Cagar Alam 
Padang Lalay, dan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Keberadaan hutan 
rawa primer yang memiliki potensi sebagai habitat kehidupan liar bagi flora 
dan fauna sekitar kawasan pertambangan ini. Tidak ditemukan kawasan 
ekosistem berupa hutan lahan kering primer dan hutan mangrove primer. 
Akan tetapi, ditemukan hutan lahan kering sekunder yang masih dapat 
dimanfaatkan oleh hidupan liar sebagai habitat. Walaupun potensi habitat 
yang dimiliki oleh hutan lahan kering sekunder tidak setinggi hutan lahan 
kering primer karena gangguan yang pernah terjadi sebelumnya di kawasan 
tersebut, keanekaragaman hayati yang dikandung oleh ekosistem tersebut 
tidak dapat diabaikan begitu saja. Aktivitas pertambangan oleh perusahaan 
ini berpotensi menjadi faktor pendorong degradasi habitat pada ekosistem 
tersebut.

Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
terdapat empat perusahaan yang memegang saham PT Gunung Bayan 
Pratama Coal  secara langsung. Pertama, adalah PT Metalindo Prosestama 
dengan penguasaan saham terbesar yaitu 97.39%. Pemegang saham kedua 
adalah PT Kaltim Bara Santosa dengan penguasaan saham sebesar 1.56%. 
Pemegang saham ketiga adalah Dato Low Tuck Kwong dengan penguasaan 
saham 0.79%. Pemegang saham ke-empat adalah Engki Wibowo dengan 
penguasaan saham sebesar 0.26%. Peta pemegang saham PT Gunung Bayan 
Pratama Coal dapat dilihat pada Gambar 3.34.
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Gambar 3. 34. Peta pemegang saham PT Gunung Bayan Pratama Coal

3.3.10. PT Tambang Damai (Kategori: Tinggi)

Gambar 3. 35. Peta PT Tambang Damai

PT Tambang Damai adalah perusahaan tambang dengan jenis izin PKP2B 
seluas 24.391 Ha di Kalimantan Timur. Perusahaan ini memiliki tingkat 
ancaman terhadap keanekaragaman hayati kategori tinggi dengan skor 
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sebesar 12. Berdasarkan data GBIF, tercatat sebanyak 12 spesies dengan 
tingkat kerentanan vulnerable dan 3 spesies dengan kategori kerentanan 
endangered. Spesies dengan tingkat kerentanan vulnerable di kawasan 
ini adalah Alpinia ligulata, Anthracoceros malayanus, Argusianus argus, 
Buceros rhinoceros, Centropus rectunguis, Leptoptilos javanicus, Lophura 
ignita, Mulleripicus pulverulentus, Rhyticeros undulatus, Setornis criniger, 
Spilornis kinabaluensis, dan Teijmanniodendron scaberrinum. Spesies dengan 
tingkat kerentanan endangered di kawasan ini adalah Berenicornis comatus, 
Ciconia stormi, dan Shorea gratissima. Jika merujuk pada daftar spesies yang 
dilindungi oleh KLHK, tercatat sebanyak 45 spesies yang dilindungi berada 
di sekitar kawasan ini. Selain itu, ditemukan 1 spesies endemik di sekitar 
kawasan pertambangan ini, yaitu Rasbora rutteni. Kehadiran spesies yang 
dilindungi di sekitar kawasan tambang ini mengindikasikan bahwa terdapat 
habitat bagi spesies-spesies tersebut di sekitar kawasan untuk menjadi ruang 
hidup. Habitat tersebut harus dijaga kualitas dan jumlahnya untuk menjaga 
spesies-spesies tersebut dari ancaman kepunahan. Aktivitas pertambangan 
yang dilakukan di sekitar habitat spesies-spesies ini dapat merusak dan 
menghilangkan habitat bagi spesies-spesies yang dilindungi ini. Hal ini akan 
berimplikasi pada penurunan populasi pada spesies-spesies tersebut sebagai 
akibat pengurangan jumlah habitat yang sesuai untuk ditempati.

Berdasarkan identifikasi tutupan lahan di sekitar kawasan pertambangan, 
didapatkan bentuk tutupan lahan berupa bandara/pelabuhan, belukar, 
belukar rawa, hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan 
mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan tanaman, permukiman, 
perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur, sawah, 
tambak, dan tanah terbuka. Selain itu, kawasan pertambangan ini berada di 
sekitar kawasan konservasi Taman Nasional Kutai. Tutupan lahan berupa 
hutan lahan kering dan hutan mangrove memiliki potensi sebagai habitat 
bagi spesies-spesies di sekitar kawasan ini. Potensi tutupan lahan tersebut 
sebagai habitat harus dijaga dari gangguan dan degradasi eksternal yang dapat 
terjadi, salah satunya dari aktivitas pertambangan yang ada di sekitarnya.
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Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
terdapat dua perusahaan yang memegang saham PT Tambang Damai secara 
langsung. Pertama, adalah PT Damai Mining dengan penguasaan saham 
terbesar yaitu 99.99%. Pemegang saham kedua adalah PT Harumindo Bara 
Perdana dengan penguasaan saham sebesar 0.01%. Peta pemegang saham PT 
Tambang Damai dapat dilihat pada Gambar 3.36.

Gambar 3. 36. Peta pemegang saham PT Tambang Damai

3.3.11. PT Perkasa Inakakerta (Kategori: Tinggi)

Gambar 3. 37. Peta PT Perkasa Inakakerta
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PT Perkasa Inakakerta adalah perusahaan tambang dengan jenis izin 
PKP2B seluas 19.050 Ha di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Perusahaan ini 
memiliki tingkat ancaman terhadap keanekaragaman hayati kategori tinggi 
dengan skor sebesar 13. Berdasarkan catatan GBIF dan IUCN, ditemukan 
13 spesies dengan tingkat kerentanan vulnerable dan 2 spesies dengan 
tingkat kerentanan endangered di sekitar kawasan ini. Spesies dengan 
tingkat kerentanan vulnerable di sekitar kawasan pertambangan ini adalah 
Acridotheres javanicus, Alpinia ligulata, Alveopora daedalea, Argusianus argus, 
Beilschmiedia wieringae, Buceros rhinoceros, Goniopora planulata, Heliopora 
coerulea, Leptoptilos javanicus, Lophura ignita, Nisaetus nanus, Pavona danai, 
dan Rhyticeros undulatus. Menurut daftar spesies yang dilindungi KLHK, 
tercatat sebanyak 31 spesies yang dilindungi di sekitar kawasan pertambangan 
ini. Selain itu, ditemukan 2 spesies endemik di sekitar kawasan pertambangan 
ini, yaitu Acridotheres javanicus dan Eryhtropitta ussheri. Kehadiran spesies 
yang dilindungi di sekitar kawasan tambang ini mengindikasikan bahwa 
terdapat habitat bagi spesies-spesies tersebut di sekitar kawasan untuk 
menjadi ruang hidup. Habitat tersebut harus dijaga kualitas dan jumlahnya 
untuk menjaga spesies-spesies tersebut dari ancaman kepunahan. Aktivitas 
pertambangan yang dilakukan di sekitar habitat spesies-spesies ini dapat 
merusak dan menghilangkan habitat bagi spesies-spesies yang dilindungi 
ini. Hal ini akan berimplikasi pada penurunan populasi pada spesies-spesies 
tersebut sebagai akibat pengurangan jumlah habitat yang sesuai untuk 
ditempati.

Berdasarkan identifikasi tutupan lahan di sekitar kawasan tambang 
perusahaan ini, didapatkan tutupan lahan berupa bandara/pelabuhan, 
belukar, belukar rawa, hutan lahan kering primer, hutan lahan kering 
sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa 
sekunder, hutan tanaman, permukiman, perkebunan, pertanian lahan 
kering, pertanian lahan kering campur, sawah, tambak, dan tanah terbuka. 
Selain itu, kawasan pertambangan ini berada di sekitar kawasan konservasi 
Taman Nasional Kutai. Ditemukan tutupan lahan berupa hutan lahan kering 
dan hutan mangrove di sekitar kawasan pertambangan. Hutan lahan kering 
dan hutan mangrove adalah tutupan lahan yang penting bagi biodiversitas 
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karena potensinya sebagai habitat berbagai spesies dari berbagai kelompok. 
Keberadaan aktivitas pertambangan batubara di sekitar ekosistem ini akan 
menyebabkan degradasi habitat pada ekosistem tersebut dan berimplikasi 
pada penurunan keanekaragaman hayati pada area terdampak.

Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
terdapat dua perusahaan yang memegang saham PT Perkasa Inakakerta 
secara langsung. Pertama, adalah PT Bayan Resources dengan penguasaan 
saham terbesar yaitu 75%. Pemegang saham kedua adalah PT Bayan Energi 
dengan penguasaan saham sebesar 25%. Peta pemegang saham PT Perkasa 
Inakakerta dapat dilihat pada Gambar 3.38.

Gambar 3. 38. Peta pemegang saham PT Perkasa Inakakerta
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3.3.12. PT Kartika Selabumi Mining (Kategori: Tinggi)

Gambar 3. 39. Peta PT Kartika Selabumi Mining

PT Kartika Selabumi Mining adalah perusahaan tambang dengan jenis izin 
PKP2B seluas 15.000 Ha di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Perusahaan 
tambang ini memiliki tingkat ancaman terhadap biodiversitas kategori tinggi 
dengan skor sebesar 12. Di kawasan ini, tercatat 2 spesies dengan tingkat 
kerentanan vulnerable, yaitu Anisoptera laevis dan Leptoptilos javanicus, 
serta 1 spesies dengan tingkat kerentanan endangered, yaitu Ciconia stormi. 
Tidak ditemukan spesies dengan tingkat kerentanan critically endangered di 
sekitar kawasan ini. Jika merujuk pada daftar spesies yang dilindungi dari 
KLHK, tercatat sebanyak 17 spesies yang dilindungi di sekitar kawasan ini. 
Selain itu, terdapat 4 spesies endemik yang ditemukan di sekitar kawasan 
pertambangan ini. Spesies tersebut adalah Macaranga winkleri, Mallotus 
sumatranus, Puntigrus pulcher, dan Rasbora johannae. Keberadaan spesies 
endemik di sekitar kawasan ini menunjukkan bahwa di sekitar kawasan 
pertambangan terdapat habitat bagi spesies endemik ini, dan spesies 
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endemik ini tidak ditemukan di area di luar regional Kalimantan. Aktivitas 
pertambangan di sekitar habitat spesies ini akan merusak habitat spesies 
endemik yang ada di sekitar kawasan dan berpotensi menurunkan ukuran 
populasi spesies tersebut.

Berdasarkan identifikasi tutupan lahan yang dilakukan di sekitar kawasan 
pertambangan ini, didapatkan tutupan lahan berupa belukar, belukar rawa, 
hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan 
tanaman, permukiman, perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan 
kering campur, sawah, tanah terbuka, dan kawasan transmigrasi. Selain itu, 
juga terdapat kawasan konservasi Cagar Alam Muara Kaman Sedulang di 
sekitar kawasan pertambangan ini. Keberadaan tutupan lahan hutan rawa 
memiliki peran penting sebagai habitat bagi spesies-spesies yang hidup di 
sekitar kawasan pertambangan. Selain itu, juga ditemukan ekosistem hutan 
lahan kering sekunder yang juga berperan sebagai habitat kehidupan liar di 
sekitar kawasan pertambangan. Walaupun tutupan lahan hutan lahan kering 
yang ada di sekitar kawasan pertambangan merupakan hutan sekunder, 
ekosistem tersebut harus tetap dijaga demi menjaga spesies-spesies yang 
menempati ekosistem tersebut untuk hidup. Aktivitas pertambangan di 
sekitar ekosistem tersebut berpotensi mengganggu kesetimbangan ekosistem 
dan dapat mengakibatkan degradasi habitat bagi spesies-spesies yang hidup 
di dalamnya.

Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
terdapat dua perusahaan yang memegang saham PT Kartika Selabumi Mining 
secara langsung. Pertama, adalah PT Marino Mining International dengan 
penguasaan saham terbesar yaitu 99%. Pemegang saham kedua adalah Ny. 
Tjandra Sari dengan penguasaan saham sebesar 1%. Peta pemegang saham 
PT Kartika Selabumi Mining dapat dilihat pada Gambar 3.40.
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Gambar 3. 40. Peta pemegang saham PT Kartika Selabumi Mining

3.3.13. PT Nusantara Santan Coal (Kategori: Tinggi)

Gambar 3. 41. Peta PT Nusantara Santan Coal
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PT Nusantara Santan Coal adalah perusahaan tambang dengan jenis izin 
IUP seluas 14.990 Ha di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Perusahaan 
tambang ini memiliki tingkat ancaman terhadap keanekaragaman hayati 
kategori tinggi dengan skor sebesar 11. Berdasarkan data GBIF dan IUCN, 
ditemukan 5 spesies dengan tingkat kerentanan vulnerable dan 1 spesies 
dengan tingkat kerentanan endangered. Spesies dengan tingkat kerentanan 
vulnerable di sekitar kawasan pertambangan ini adalah Alpinia ligulata, Durio 
dulcis, Endiandra ochracea, Hopea sangal, dan Shorea laevis. Spesies dengan 
tingkat kerentanan endangered di sekitar kawasan pertambangan ini adalah 
Leiocassis rudicula. Jika merujuk pada daftar spesies yang dilindungi KLHK, 
didapatkan sebanyak 5 spesies dilindungi di sekitar kawasan pertambangan 
ini. Spesies tersebut adalah Agathis borneensis, Crocodylus porosus, Psilopogon 
henricii, Psittacula longicauda, dan Spilornis cheela. Selain itu, juga ditemukan 
2 spesies endemik di sekitar kawasan pertambangan, yaitu Leiocassis 
rudicula dan Syzigium magnoliifolium. Hal ini mengindikasikan bahwa di 
sekitar kawasan pertambangan terdapat habitat yang cocok dihuni oleh 
spesies tersebut. Keberadaan spesies tersebut harus dijaga dengan menjaga 
kualitas habitat dan mengurangi gangguan yang dapat terjadi pada habitat 
spesies ini. Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan ini 
berpotensi menjadi ancaman bagi keberlangsungan spesies ini untuk hidup 
di habitatnya.

Berdasarkan identifikasi tutupan lahan yang dilakukan di sekitar kawasan 
tambang perusahaan ini, didapatkan tutupan lahan berupa belukar, belukar 
rawa, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, 
permukiman, perkebunan, pertanian lahan kering campur, dan tanah terbuka. 
Selain itu, kawasan pertambangan ini berada di sekitar kawasan konservasi 
Cagar Alam Muara Kaman Sedulang dan Taman Nasional Kutai. Ekosistem 
berupa hutan lahan kering sekunder dan hutan rawa sekunder menjadi 
penting untuk dilindungi, terutama dengan adanya spesies Leiocassis rudicula 
yang merupakan sejenis lele endemik kalimantan. Aktivitas pertambangan 
yang dilakukan oleh perusahaan ini berpotensi merusak proses ekosistem 
yang terjadi dalam skala bentang lahan. Hal ini dapat berimplikasi pada 
ekosistem penting yang berperan sebagai habitat berbagai spesies yang ada 
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di sekitar kawasan pertambangan ini.

3.3.14. PT Nusantara Wahau Coal (Kategori: Sedang)

Gambar 3. 42. Peta PT Nusantara Wahau Coal

PT Nusantara Wahau Coal adalah perusahaan tambang batubara dengan jenis 
izin IUP seluas 14.890 Ha di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Perusahaan ini 
memiliki tingkat ancaman terhadap keanekaragaman hayati kategori sedang 
dengan skor sebesar 7. Di kawasan pertambangan perusahaan ini ditemukan 
1 spesies dengan tingkat kerentanan vulnerable, yaitu Hopea sangal. Selain itu, 
juga ditemukan 1 spesies endemik di sekitar kawasan pertambangan, yaitu 
Syzygium magnoliifolium. Di sekitar kawasan pertambangan juga tercatat 
keberadaan spesies pohon Dillenia excelsa yang memiliki nilai pemanfaatan 
ekonomi yang baik yang berpotensi dimanfaatkan untuk kesejahteraan 
masyarakat setempat. Getah dari Dillenia excelsa dapat dimanfaatkan sebagai 
sumber obat herbal serta kayu dari Dillenia excelsa dapat dimanfaatkan 
sebagai bahan konstruksi.
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Berdasarkan identifikasi tutupan lahan yang dilakukan di sekitar kawasan 
pertambangan perusahaan ini, didapatkan tutupan lahan berupa belukar, 
belukar rawa, hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan 
rawa sekunder, hutan tanaman, permukiman, perkebunan, pertanian lahan 
kering campur, dan tanah terbuka. Selain itu, terdapat kawasan konservasi 
berupa Cagar Alam Muara Kaman Sedulang dan Taman Nasional Kutai di 
sekitar kawasan pertambangan ini. Ekosistem berupa hutan lahan kering 
adalah ekosistem yang berpotensi memiliki peran penting sebagai habitat bagi 
spesies-spesies yang ada di sekitar kawasan pertambangan. Ketika ekosistem 
tersebut terganggu sebagai akibat aktivitas pertambangan yang berlangsung, 
maka keanekaragaman hayati di sekitar kawasan akan mengalami penurunan 
karena pengurangan habitat yang dapat ditempati oleh spesies-spesies yang 
ada di sekitar kawasan pertambangan.

Tidak ada data pemilik/pemegang saham PT Nusantara Wahau Coal di 
website resmi Kementerian ESDM, Minerba Online Data Indonesia (MODI).

3.3.15. PT Santan Batubara (Kategori: Sedang)

Gambar 3. 43. Peta PT Santan Batubara
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PT Santan Batubara adalah perusahaan tambang batubara dengan jenis 
izin PKP2B seluas 14.210 Ha di Kalimantan Timur. Perusahaan ini memiliki 
tingkat ancaman terhadap keanekaragaman hayati kategori sedang dengan 
skor sebesar 10. Ditemukan 7 spesies dengan tingkat kerentanan vulnerable 
di sekitar kawasan pertambangan. Spesies tersebut adalah Acropora elegans, 
Acropora kirstyae, Acropora tenella, Anthracoceros malayanus, Argusianus 
argus, Lophura ignita, dan Shorea guiso. Jika merujuk pada daftar spesies 
yang dilindungi oleh KLHK, ditemukan sebanyak 14 spesies yang dilindungi 
di sekitar kawasan pertambangan. Selain itu, juga ditemukan 3 spesies 
endemik di sekitar kawasan pertambangan, yaitu Mythus impluviatus, Rasbora 
laticlavia, dan Rasbora rutteni.

Berdasarkan identifikasi tutupan lahan yang dilakukan di sekitar kawasan 
pertambangan ini, didapatkan tutupan lahan berupa bandara/pelabuhan, 
belukar, belukar rawa, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove 
sekunder, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, permukiman, perkebunan, 
pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur, sawah, tanah 
terbuka, dan kawasan transmigrasi. Di sekitar kawasan pertambangan ini 
terdapat kawasan konservasi bernama Taman Nasional Kutai. Hutan lahan 
kering sekunder yang ada di sekitar kawasan pertambangan berperan 
sebagai habitat spesies-spesies yang ada di sekitar kawasan pertambangan. 
Walaupun potensi yang disimpan oleh hutan lahan kering sekunder tidak 
lebih baik daripada hutan lahan kering primer karena gangguan yang pernah 
terjadi di ekosistem tersebut, degradasi pada ekosistem sekunder ini akan 
berdampak pada keanekaragaman hayati di sekitar kawasan pertambangan.

Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
terdapat dua perusahaan yang memegang saham PT Santan Batubara secara 
langsung. Pertama, adalah PT Harum Energy dengan penguasaan saham 
terbesar yaitu 99.9995%. Pemegang saham kedua adalah PT Sentral Batubara 
Jawa dengan penguasaan saham sebesar 0.0005%. Peta pemegang saham PT 
Santan Batubara dapat dilihat pada Gambar 3.44.
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Gambar 3. 44. Peta pemegang saham PT Santan Batubara

3.3.16. PT Firman Ketaun Perkasa (Kategori: Tinggi)

Gambar 3. 45. Peta PT Firman Ketaun Perkasa
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PT Firman Ketaun Perkasa adalah perusahaan tambang batubara dengan 
jenis izin PKP2B seluas 10.220 Ha di Kutai Barat, Kalimantan Timur. 
Perusahaan ini memiliki tingkat ancaman terhadap keanekaragaman hayati 
kategori tinggi dengan skor sebesar 12. Berdasarkan data GBIF dan IUCN, 
tercatat sebanyak 1 spesies dengan tingkat kerentanan vulnerable dan 
4 spesies dengan tingkat kerentanan endangered di sekitar kawasan ini. 
Spesies tingkat vulnerable yang ada di sekitar kawasan pertambangan ini 
yaitu Anthracoceros malayanus. Spesies dengan tingkat endangered yang ada 
di sekitar kawasan pertambangan ini yaitu Callicarpa anomala, Dipterocarpus 
tempehes, Plagiostachys crocydocalyx, dan Shorea bracteolata. Berdasarkan 
daftar spesies yang dilindungi dari KLHK, tercatat sebanyak 9 spesies yang 
dilindungi berada di sekitar kawasan ini. Spesies yang dilindungi KLHK di 
sekitar kawasan pertambangan ini yaitu Aethopyga siparaja, Anthracoceros 
malayanus, Haliastur indus, Loriculus galgulus, Microhierax fringillarius, 
Nisaetus cirrhatus, Platysmurus leucopterus, Psilopogon rafflesii, dan 
Rhipidura javanica. Selain itu, terdapat 2 spesies endemik di sekitar kawasan 
pertambangan ini, yaitu Macaranga winkleri dan Rasbora trifasciata.

Berdasarkan identifikasi tutupan lahan di sekitar kawasan pertambangan, 
didapatkan bentuk tutupan lahan berupa bandara/pelabuhan, belukar, 
belukar rawa, hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan 
rawa primer, hutan rawa sekunder, permukiman, perkebunan, pertanian 
lahan kering, pertanian lahan kering campur, dan tanah terbuka. Terdapat 
kawasan konservasi berupa Cagar Alam Padang Lalay di sekitar kawasan 
pertambangan ini. Ditemukan ekosistem primer berupa hutan lahan kering 
dan hutan rawa yang berpotensi menyimpan keanekaragaman hayati tinggi 
yang belum terganggu secara signifikan. Ekosistem tersebut harus dijaga dari 
potensi degradasi aktivitas pertambangan yang ada di sekitarnya.

Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
terdapat dua perusahaan yang memegang saham PT Firman Ketaun Perkasa  
secara langsung. Pertama, adalah PT Bayan Resources dengan penguasaan 
saham terbesar yaitu 75%. Pemegang saham kedua adalah PT Bayan Energy 
dengan penguasaan saham sebesar 25%. Peta pemegang saham PT Firman 
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Ketaun Perkasa  dapat dilihat pada Gambar 3.46.

Gambar 3. 46. Peta pemegang saham PT Firman Ketaun Perkasa

3.3.17. PT Insani Baraperkasa (Kategori: Tinggi)

Gambar 3. 47. Peta PT Insani Bara Perkasa
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PT Insani Baraperkasa adalah perusahaan tambang dengan jenis izin PKP2B 
seluas 24.477 Ha di Kalimantan Timur. Perusahaan tambang ini memiliki 
kategori ancaman terhadap keanekaragaman hayati kategori tinggi dengan 
skor sebesar 14. Berdasarkan data GBIF dan IUCN, tercatat sebanyak 17 
spesies dengan tingkat kerentanan vulnerable, 4 spesies dengan tingkat 
kerentanan endangered, dan 1 spesies dengan tingkat kerentanan critically 
endangered di sekitar kawasan pertambangan ini. Spesies dengan tingkat 
kerentanan vulnerable di kawasan pertambangan ini adalah Acridotheres 
javanicus, Argusianus argus, Centropus rectunguis, Cotylelobium lanceolatum, 
Cyornis caerulatus, Dipterocarpus gracilis, Durio dulcis, Hopea beccariana, 
Hopea sangal, Leptoptilos javanicus, Madhuca sericea, Maxomys whiteheadi, 
Nisaetus nanus, Shorea guiso, Shorea laevis, Spilornis kinabaluensis, dan 
Tetramerista glabra. Spesies dengan tingkat kerentanan endangered di 
kawasan pertambangan ini adalah Ciconia stormi, Cryptocarya lucida, 
Polyplectron schleiermacheri, dan Shorea bracteolata. Spesies dengan 
tingkat kerentanan critically endangered di sekitar kawasan pertambangan 
ini adalah Aquilaria malaccensis. Jika merujuk pada daftar spesies yang 
dilindungi oleh KLHK, terdapat sebanyak 34 spesies dilindungi yang berada 
di kawasan pertambangan ini. Selain itu, juga terdapat 8 spesies endemik di 
sekitar kawasan pertambangan ini, yaitu Acridotheres javanicus, Cryptocarya 
lucida, Macaranga winkleri, Pangasius kunyit (ikan patin kunyit), Polyplectron 
schleiermacheri, Rasbora laticlavia, dan Zoothera everetti.

Berdasarkan identifikasi tutupan lahan yang dilakukan di sekitar kawasan 
pertambangan, didapatkan tutupan lahan berupa bandara/pelabuhan, 
belukar, belukar rawa, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove 
primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, 
permukiman, perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering 
campur, sawah, tambak, dan tanah terbuka. Terdapat kawasan konservasi 
berupa Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di sekitar kawasan pertambangan 
ini. Ditemukan ekosistem penting yang memiliki potensi tinggi sebagai habitat 
kehidupan liar, yaitu hutan mangrove primer. Ekosistem tersebut harus dijaga 
dari ancaman degradasi yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan yang 
ada di sekitarnya.
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Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
terdapat dua perusahaan yang memegang saham PT Insani Baraperkasa  
secara langsung. Pertama, adalah PT Resources Alam Tbk., dengan 
penguasaan saham terbesar yaitu 99.99%. Pemegang saham kedua adalah 
Pintarso adjianto dengan penguasaan saham sebesar 0.01%. Peta pemegang 
saham PT Insani Baraperkasa  dapat dilihat pada Gambar 3.48.

Gambar 3. 48. Peta pemegang saham PT Insani Bara Perkasa

3.3.18. PT Lanna Harita Indonesia (Kategori: Tinggi)

Gambar 3. 49. Peta PT Lanna Harita Indonesia
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PT Lanna Harita Indonesia adalah perusahan tambang batubara dengan jenis 
izin PKP2B seluas 12.343 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Samarinda, 
Kalimantan Timur. Perusahaan tambang ini memiliki tingkat ancaman 
terhadap keanekaragaman hayati kategori tinggi dengan skor sebesar 14. 
Berdasarkan data GBIF di sekitar lokasi pertambangan, didapatkan sebanyak 
9 spesies dengan tingkat kerentanan vulnerable, 3 spesies dengan tingkat 
kerentanan endangered, dan 1 spesies dengan tingkat kerentanan critically 
endangered. Spesies dengan tingkat kerentanan vulnerable di sekitar 
kawasan adalah Acridotheres javanicus, Anthracoceros malayanus, Argusianus 
argus, Centropus rectunguis, Dipterocarpus gracilis, Durio dulcis, Hopea 
sangal, Madhuca sericea, dan Rhyticeros undulatus. Spesies dengan tingkat 
kerentanan endangered di sekitar kawasan tambang ini adalah Ciconia 
stormi, Cryptocarya lucida, dan Shorea bracteolata. Spesies dengan tingkat 
kerentanan critically endangered di sekitar kawasan pertambangan ini adalah 
Aquilaria malaccensis. Jika merujuk pada daftar spesies yang dilindungi 
KLHK, didapatkan sebanyak 28 spesies yang dilindungi di sekitar kawasan 
pertambangan ini. Selain itu, didapatkan sebanyak 3 spesies endemik di 
sekitar kawasan pertambangan ini, yaitu Acridotheres javanicus, Cryptocarya 
lucida, Rasbora laticlavia.

Berdasarkan identifikasi tutupan lahan di sekitar kawasan pertambangan, 
didapatkan tutupan lahan berupa bandara/pelabuhan, belukar, belukar 
rawa, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove 
sekunder, hutan tanaman, permukiman, perkebunan, pertanian lahan kering, 
pertanian lahan kering campur, sawah, tambak, dan tanah terbuka. Di sekitar 
kawasan pertambangan ini juga ditemukan kawasan konservasi berupa 
Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Ditemukan ekosistem mangrove yang 
memiliki peran penting sebagai habitat kehidupan liar yang ada di sekitar 
kawasan pertambangan ini. Ekosistem mangrove ini harus dijaga dari bahaya 
degradasi akibat aktivitas pertambangan yang terjadi.

Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
Terdapat tiga perusahaan yang memegang saham PT Lanna Harita Indonesia  
secara langsung. Pertama, adalah Lanna Resources Public Co. Ltd. dengan 



96 Bab 3 - Hasil

penguasaan saham terbesar yaitu 55%. Pemegang saham kedua adalah PT 
Harita Mahakam Mining dengan penguasaan saham sebesar 35%. Pemegang 
saham ketiga adalah Pan-United Investment Pte. Ltd. dengan penguasaan 
saham 10%. Peta pemegang saham PT Lanna Harita Indonesia  dapat dilihat 
pada Gambar 3.50.

Gambar 3. 50. Peta pemegang saham PT Lanna Harita Indonesia

3.3.19. PT Ratah Coal (Kategori: Sedang)

Gambar 3. 51. Peta PT Ratah Coal
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PT Ratah Coal adalah perusahaan tambang batubara yang masih pada tahapan 
eksplorasi dengan bentuk izin PKP2B seluas 36.490 Ha. Perusahaan tambang 
ini memiliki tingkat ancaman terhadap keanekaragaman hayati kategori 
sedang dengan skor sebesar 10. Berdasarkan data GBIF di sekitar kawasan 
pertambangan, didapatkan sebanyak 1 spesies dengan tingkat kerentanan 
vulnerable, yaitu Argusianus argus. Jika merujuk pada daftar spesies yang 
dilindungi oleh KLHK, didapatkan sebanyak 7 spesies yang dilindungi di 
sekitar kawasan pertambangan ini. Selain itu, ditemukan 1 spesies endemik 
di sekitar kawasan pertambangan ini, yaitu Macaranga winkleri.

Berdasarkan identifikasi tutupan lahan yang dilakukan di sekitar kawasan 
pertambangan ini, didapatkan tutupan lahan berupa belukar, belukar rawa, 
hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan tanaman, 
permukiman, perkebunan, pertambangan, pertanian lahan kering, pertanian 
lahan kering campur, dan tanah terbuka. Selain itu, terdapat kawasan 
konservasi berupa Cagar Alam Bukit Sapat Hawung di sekitar kawasan 
pertambangan ini. Didapatkan tutupan lahan berupa hutan lahan kering 
yang memiliki potensi baik sebagai habitat kehidupan liar di sekitar kawasan 
pertambangan. Ekosistem ini harus dijaga dari bahaya degradasi akibat 
aktivitas pertambangan yang ada di sekitarnya.

Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
terdapat dua perusahaan yang memegang saham PT Ratah Coal secara 
langsung. Pertama, adalah PT Alam Tri Abadi dengan penguasaan saham 
terbesar yaitu 99%. Pemegang saham kedua adalah Coaltrade Services 
International Pte Ltd dengan penguasaan saham sebesar 1%. Peta pemegang 
saham PT Ratah Coal  dapat dilihat pada Gambar 3.52.
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Gambar 3. 52. Peta pemegang saham PT Ratah Coal

3.4. Tambang-Tambang Kajian di Kalimantan Selatan

Gambar 3. 53. Peta Sebaran Tambang Kajian di Kalimantan Selatan
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3.4.1. PT Borneo Indobara (Kategori: Tinggi)

Gambar 3. 54. Peta PT Borneo Indobara

PT Borneo Indobara adalah perusahaan tambang dengan jenis izin PKP2B 
seluas 24.100 Ha di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Perusahaan ini 
memiliki tingkat ancaman terhadap keanekaragaman hayati kategori tinggi 
dengan skor sebesar 13. Berdasarkan data GBIF dan IUCN, tercatat sebanyak 
4 spesies dengan tingkat kerentanan vulnerable dan 3 spesies dengan tingkat 
kerentanan endangered. Spesies dengan tingkat vulnerable di sekitar kawasan 
pertambangan ini adalah Dipterocarpus gracilis, Nothaphoebe foetida, 
Ophiophagus hannah (ular raja kobra), dan Tetramerista glabra. Spesies 
dengan tingkat endangered di sekitar kawasan pertambangan ini adalah 
Aquilaria microcarpa, Heritiera globosa, dan Siebenrockiella crassicollis (kura-
kura pipi-putih). Jika merujuk pada daftar spesies yang dilindungi KLHK, 
tercatat sebanyak 5 spesies dilindungi berada di kawasan pertambangan ini, 
yaitu Anthracoceros albirostris, Crocodylus porosus, Harpactes diardii, Heritera 
globosa, dan Koompasia malaccensis. Selain itu, tercatat sebanyak 4 spesies 
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endemik yang berada di sekitar kawasan pertambangan ini. Spesies tersebut 
adalah Gastromyzon borneensis (tapa bulu), Glyptothorax pictus, Occidozyga 
sumatrana (bancet rawa), dan Rasbora trifasciata.

Berdasarkan identifikasi tutupan lahan di sekitar kawasan pertambangan, 
didapatkan tutupan lahan berupa bandara/pelabuhan, belukar, belukar 
rawa, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove 
sekunder, hutan tanaman, permukiman, perkebunan, pertanian lahan kering, 
pertanian lahan kering campur, sawah, tambak, tanah terbuka, dan kawasan 
transmigrasi. Selain itu, terdapat kawasan konservasi berupa Taman Hutan 
Raya Sultan Adam. Ditemukan ekosistem yang memiliki potensi menjadi 
habitat bagi kehidupan liar yang ada di sekitar tambang, yaitu hutan lahan 
kering dan hutan mangrove. Ekosistem tersebut harus dijaga dari ancaman 
degradasi yang dapat timbul dari aktivitas pertambangan yang ada di sekitar 
ekosistem tersebut. Dengan menjaga ekosistem tersebut dari gangguan yang 
ada, maka spesies-spesies yang menempati kawasan tersebut dapat terjaga 
dari ancaman penurunan ukuran populasi dan kepunahan.

Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
terdapat tiga perusahaan yang memegang saham PT Borneo Indobara 
secara langsung. Pertama, adalah PT Roundhill Capital Indonesia dengan 
penguasaan saham terbesar yaitu 99.07%. Pemegang saham kedua adalah 
PT Gerak Bangun Jaya dengan penguasaan saham sebesar 0.6%. Pemegang 
saham ketiga adalah GE Haryanto dengan penguasaan saham 0.33%. Peta 
pemegang saham PT Borneo Indobara  dapat dilihat pada Gambar 3.55.

Gambar 3. 55. Peta pemegang saham PT Borneo Indobara
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3.4.2. PT Antang Gunung Meratus (Kategori: Sedang)

Gambar 3. 56.  Peta PT Antang Gunung Meratus

PT Antang Gunung Meratus adalah perusahaan tambang dengan jenis izin 
PKP2B seluas 20.666 Ha di Kalimantan Selatan. Perusahaan tambang ini 
memiliki tingkat ancaman terhadap keanekaragaman hayati kategori sedang 
dengan skor sebesar 10. Ditemukan 5 spesies dengan tingkat kerentanan 
vulnerable di sekitar kawasan pertambangan ini, yaitu Argusianus argus, 
Buceros rhinoceros, Meristogenys jerboa, Nisaetus nanus, dan Rhyticeros 
undulatus. Jika merujuk pada daftar spesies yang dilindungi oleh KLHK, 
didapatkan sebanyak 23 spesies yang dilindungi KLHK berada di sekitar 
kawasan pertambangan ini. Selain itu, juga ditemukan 1 spesies endemik di 
sekitar kawasan pertambangan, yaitu Rasbora laticlavia. 

Berdasarkan identifikasi tutupan lahan di sekitar kawasan pertambangan, 
didapatkan tutupan lahan berupa belukar, belukar rawa, hutan lahan 
kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan tanaman, permukiman, 
perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur, sawah, 
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dan tanah terbuka. Di sekitar kawasan pertambangan ini, terdapat kawasan 
konservasi berupa Cagar Alam Gunung Kentawan dan Taman Hutan Raya 
Sultan Adam. Ditemukan ekosistem yang memiliki potensi sebagai habitat 
kehidupan liar berupa hutan lahan kering di sekitar kawasan pertambangan 
ini. Ekosistem ini harus dijaga dari ancaman aktivitas pertambangan. 
Degradasi pada ekosistem ini akan berimplikasi pada penurunan ukuran 
populasi kehidupan liar yang menempati ekosistem tersebut.

Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
terdapat dua perusahaan yang memegang saham PT Antang Gunung 
Meratus secara langsung. Pertama, adalah PT Baramulti Suksesarana dengan 
penguasaan saham terbesar yaitu 97.8%. Pemegang saham kedua adalah 
Antang Latieff dengan penguasaan saham sebesar 2.2%. Peta pemegang 
saham PT Ratah Coal  dapat dilihat pada Gambar 3.57.

Gambar 3. 57. Peta pemegang saham PT Antang Gunung Meratus
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3.4.3. PT Sumber Daya Energi (Kategori: Tinggi)

Gambar 3. 58. Peta PT Sumber Daya Energi

PT Sumber Daya Energi adalah perusahaan tambang batubara dengan jenis 
izin IUP seluas 18.500 Ha di Kotabaru, Kalimantan Selatan. Perusahaan 
tambang ini memiliki tingkat ancaman terhadap keanekaragaman hayati 
kategori tinggi dengan skor sebesar 12. Ditemukan 4 spesies dengan tingkat 
kerentanan vulnerable dan 1 spesies dengan tingkat kerentanan endangered, 
di sekitar kawasan pertambangan ini. Spesies dengan tingkat kerentanan 
vulnerable di sekitar kawasan pertambangan ini adalah Acridotheres javanicus, 
Anthracoceros malayanus, Nisaetus nanus, dan Sus barbatus. Spesies dengan 
tingkat kerentanan endangered di sekitar kawasan pertambangan ini adalah 
Nasalis larvatus. Jika merujuk pada daftar spesies yang dilindungi oleh KLHK, 
didapatkan sebanyak 8 spesies yang dilindungi KLHK di sekitar kawasan 
pertambangan ini. Selain itu, juga didapatkan 2 spesies endemik di sekitar 
kawasan pertambangan ini. Spesies tersebut adalah Acridotheres javanicus 
dan Nasalis larvatus.
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Berdasarkan identifikasi tutupan lahan yang dilakukan di sekitar kawasan 
pertambangan, didapatkan tutupan lahan berupa belukar, belukar rawa, 
hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove 
primer, hutan mangrove sekunder, permukiman, perkebunan, pertanian 
lahan kering, pertanian lahan kering campur, sawah, tambak, dan tanah 
terbuka. Selain itu, terdapat kawasan konservasi berupa Cagar Alam Teluk 
Kelumpang, Selat Laut, dan Selat Sebuku serta Cagar Alam Teluk Pamukan 
di sekitar kawasan pertambangan ini. Di sekitar kawasan ini, didapatkan 
ekosistem penting berupa hutan lahan kering primer dan hutan mangrove 
primer yang memiliki peran sebagai habitat kehidupan liar di sekitar 
kawasan pertambangan. Ekosistem ini harus dijaga dari ancaman aktivitas 
pertambangan yang berpotensi mendegradasi kualitas habitat di ekosistem 
ini.

Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
terdapat tiga perusahaan yang memegang saham PT Sumber Daya Energi 
secara langsung. Pertama, adalah PT Qinfa Mining Industri dengan penguasaan 
saham terbesar yaitu 70%. Pemegang saham kedua adalah PT Widyanusa 
Mandiri dengan penguasaan saham sebesar 25%. Pemegang saham ketiga 
adalah PT Lintas Timur Investama dengan penguasaan saham 5%. Peta 
pemegang saham PT Sumber Daya Energi dapat dilihat pada Gambar 3.59.

Gambar 3. 59. Peta pemegang saham PT Antang Gunung Meratus
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3.4.4. PT Persada Berau Jaya Sakti (Kategori: Tinggi)

Gambar 3. 60. Peta PT Persada Berau Jaya Sakti

PT Persada Berau Jaya Sakti adalah perusahaan pertambangan batubara 
dengan jenis izin IUP seluas 17.094 Ha di Kotabaru, Kalimantan Selatan. 
Perusahaan tambang ini memiliki tingkat ancaman terhadap keanekaragaman 
hayati kategori tinggi dengan skor sebesar 13. Berdasarkan data GBIF dan 
IUCN, tercatat sebanyak 5 spesies dengan tingkat kerentanan vulnerable, 
1 spesies dengan tingkat kerentanan endangered, serta 1 spesies dengan 
tingkat kerentanan critically endangered. Spesies dengan tingkat kerentanan 
vulnerable di sekitar kawasan pertambangan ini yaitu Buceros rhinoceros, 
Durio dulcis, Hopea sangal, Nisaetus nanus, dan Sus barbatus. Spesies dengan 
tingkat kerentanan endangered di sekitar kawasan pertambangan ini adalah 
Nasalis larvatus. Spesies dengan tingkat kerentanan critically endangered di 
sekitar kawasan ini adalah Pongo pygmaeus. Jika merujuk pada daftar spesies 
yang dilindungi oleh KLHK, didapatkan sebanyak 14 spesies yang dilindungi 
di sekitar kawasan pertambangan ini. Selain itu, terdapat dua spesies endemik 
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di sekitar kawasan pertambangan, yaitu Pongo pygmaeus dan Nasalis larvatus.

Berdasarkan identifikasi tutupan lahan di sekitar kawasan pertambangan, 
didapatkan tutupan lahan berupa bandara/pelabuhan, belukar, belukar rawa, 
hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove 
primer, hutan mangrove sekunder, hutan tanaman, permukiman, perkebunan, 
pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur, sawah, tambak, tanah 
terbuka, dan kawasan transmigrasi. Di sekitar kawasan pertambangan ini, 
terdapat kawasan konservasi berupa Cagar Alam Teluk Kelumpang, Selat 
Laut, dan Selat Sebuku. Ditemukan ekosistem penting yang dapat berperan 
sebagai habitat kehidupan liar, yaitu ekosistem hutan lahan kering dan hutan 
mangrove. Ekosistem tersebut harus dijaga dari ancaman degradasi habitat 
yang dapat ditimbulkan dari aktivitas pertambangan yang ada di sekitarnya.

3.4.5. PT Berau Indobara Semesta (Kategori: Tinggi)

Gambar 3. 61. Peta PT Berau Indobara Semesta
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PT Berau Indobara Semesta adalah perusahaan tambang dengan jenis izin 
IUP seluas 14.050 Ha di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Perusahaan ini 
memiliki tingkat ancaman terhadap keanekaragaman hayati kategori tinggi 
dengan skor sebesar 12. Berdasarkan data GBIF dan IUCN, tercatat sebanyak 
9 spesies dengan tingkat kerentanan vulnerable, 1 spesies dengan tingkat 
kerentanan endangered, dan 1 spesies dengan tingkat kerentanan critically 
endangered. Spesies dengan tingkat kerentanan vulnerable di sekitar kawasan 
pertambangan ini adalah Cryptocarya tawaensi, Durio dulcis, Hopea sangal, 
Leptoptilos javanicus, Macaca fascicularis, Ophiophagus hannah, Rhyticeros 
undulatus, Shorea polyandra, dan Sus barbatus. Spesies dengan tingkat 
kerentanan endangered di sekitar kawasan pertambangan ini adalah Nasalis 
larvatus. Spesies dengan tingkat kerentanan critically endangered di sekitar 
kawasan pertambangan ini adalah Hopea rudiformis. Jika merujuk pada 
daftar spesies yang dilindungi oleh KLHK, didapatkan sebanyak 13 spesies 
yang dilindungi di sekitar kawasan pertambangan ini. Selain itu, ditemukan 1 
spesies endemik di sekitar kawasan pertambangan ini, yaitu Nasalis larvatus. 
Keberadaan spesies dilindungi dan endemik di sekitar kawasan pertambangan 
ini mengindikasikan keberadaan habitat yang sesuai untuk ditinggali spesies-
spesies tersebut. Aktivitas pertambangan di sekitar habitat spesies ini dapat 
menimbulkan degradasi habitat yang akan menurunkan ukuran populasi dari 
spesies endemik dan dilindungi yang ada di sekitar kawasan pertambangan.

Berdasarkan identifikasi tutupan lahan di sekitar kawasan pertambangan, 
didapatkan tutupan lahan berupa bandara/pelabuhan, belukar, belukar 
rawa, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove 
sekunder, hutan tanaman, permukiman, perkebunan, pertanian lahan 
kering, pertanian lahan kering campur, sawah, tambak, tanah terbuka, dan 
kawasan transmigrasi. Selain itu, terdapat kawasan konservasi berupa Cagar 
Alam Teluk Kelumpang, Selat Laut, dan Selat Sebuku di sekitar kawasan 
pertambangan ini. Ekosistem hutan mangrove primer memiliki potensi 
yang baik sebagai habitat kehidupan liar yang hidup di dalamnya. Ekosistem 
tersebut harus dijaga, bersama dengan ekosistem lain seperti hutan lahan 
kering sekunder dan hutan mangrove sekunder, dari ancaman degradasi 
akibat aktivitas tambang yang ada di sekitarnya.
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Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
terdapat dua perusahaan yang memegang saham PT Antang Gunung 
Meratus secara langsung. Pertama, adalah PT Batulicin Enam Sembilan 
dengan penguasaan saham terbesar yaitu 99%. Pemegang saham kedua 
adalah Muhammad Bahruddin dengan penguasaan saham sebesar 1%. Peta 
pemegang saham PT Antang Gunung Meratus  dapat dilihat pada Gambar 
3.62.

Gambar 3. 62. Peta pemegang saham PT Berau Indobara Semesta
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3.4.6. PT Arutmin Indonesia (Kategori: Tinggi)

Gambar 3. 63. Peta PT Arutmin Indonesia

PT Arutmin Indonesia adalah perusahaan tambang dengan jenis izin IUPK. 
Dua kawasan konsesi tambang PT Arutmin Indonesia termasuk ke dalam 
daftar tambang kajian yang berlokasi di Kabupaten Tanah Laut seluas 11.403 
Ha dan di Kabupaten Kotabaru seluas 12.030 Ha. Perusahaan ini memiliki 
tingkat ancaman terhadap biodiversitas kategori tinggi dengan skor sebesar 
12. Berdasarkan data GBIF dan IUCN, tercatat 16 spesies dengan tingkat 
kerentanan vulnerable dan 5 spesies dengan tingkat kerentanan endangered 
di sekitar kawasan pertambangan ini. Spesies dengan tingkat kerentanan 
vulnerable yang ada di sekitar kawasan pertambangan ini adalah adalah 
Acridotheres javanicus, Aetomylaeus nichofii (pari burung), Anthracoceros 
malayanus, Ctenolophon parvifolius, Dipterocarpus gracilis, Durio dulcis, 
Egretta eulophotes, Leptoptilos javanicus, Macaca fascicularis, Nisaetus nanus, 
Nothaphoebe foetida, Presbytis frontata, Presbytis rubicunda, Sus barbatus, 
Telatrygon biasa (pari biasa), dan Tetramerista glabra. Spesies dengan tingkat 
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kerentanan endangered di sekitar kawasan pertambangan ini adalah Aquilaria 
microcarpa, Dipterocarpus hasseltii, Heritiera globosa, Hylobates muelleri, 
dan Nasalis larvatus. Jika merujuk pada daftar spesies yang dilindungi 
oleh KLHK, didapatkan sebanyak 21 spesies dilindungi di sekitar kawasan 
pertambangan ini. Selain itu, juga ditemukan 4 spesies endemik di sekitar 
kawasan pertambangan ini, yaitu Acridotheres javanicus, Hylobates muelleri, 
Nasalis larvatus, dan Pectenocypris korthausae. Keberadaan spesies langka 
dan endemik yang ada di sekitar kawasan pertambangan ini perlu dijaga 
dengan meminimalisir ancaman dan gangguan yang dapat mempengaruhi 
spesies tersebut serta habitatnya.

Berdasarkan identifikasi tutupan lahan yang sudah dilakukan di sekitar 
kawasan pertambangan, didapatkan tutupan lahan berupa bandara/
pelabuhan, belukar, belukar rawa, hutan lahan kering primer, hutan lahan 
kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan 
tanaman, permukiman, perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan 
kering campur, sawah, tambak, tanah terbuka, dan kawasan transmigrasi. 
Di sekitar kawasan pertambangan ini terdapat kawasan konservasi berupa 
Cagar Alam Teluk Kelumpang, Selat Laut, dan Selat Sebuku, Cagar Alam Teluk 
Pamukan, Suaka Margasatwa Pleihari Tanah Laut dan Taman Hutan Raya 
Sultan Adam. Ditemukan ekosistem penting yang berpotensi memiliki peran 
sebagai habitat kehidupan liar yang baik, yaitu hutan lahan kering dan hutan 
mangrove. Hutan mangrove primer berpotensi menjadi habitat yang baik 
bagi spesies-spesies ikan yang dilindungi yang berada di sekitar kawasan 
pertambangan ini. Ekosistem tersebut harus dijaga dari ancaman degradasi 
yang dapat timbul dari aktivitas pertambangan yang ada di sekitarnya.

Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
terdapat dua perusahaan yang memegang saham PT Arutmin Indonesia 
secara langsung. Pertama, adalah Bhira Investment Pte. Ltd. dengan 
penguasaan saham terbesar yaitu 75%. Pemegang saham kedua adalah PT 
Bumi Resources dengan penguasaan saham sebesar 25%. Peta pemegang 
saham PT Arutmin Indonesia  dapat dilihat pada Gambar 3.64.
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Gambar 3. 64. Peta pemegang saham PT Arutmin Indonesia

3.4.7. PT Sumber Kurnia Buana (Kategori: Sedang)

Gambar 3. 65. Peta PT Sumber Kurnia Buana
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PT Sumber Kurnia Buana adalah perusahaan tambang dengan jenis izin 
PKP2B seluas 10.920 Ha di Kalimantan Selatan. Perusahaan ini memiliki 
tingkat ancaman terhadap keanekaragaman hayati kategori sedang dengan 
skor sebesar 7. Tidak ditemukan spesies dengan tingkat kerentanan yang 
membahayakan menurut IUCN. Jika merujuk pada daftar spesies yang 
dilindungi oleh KLHK, didapatkan 1 spesies dilindungi di sekitar kawasan 
pertambangan, yaitu Rhipidura javanica. Selain itu, ditemukan 3 spesies 
endemik di sekitar kawasan pertambangan ini. Spesies tersebut adalah 
Betta ideii (ikan wader), Pectenocypris korthausae, dan Rasbora laticlavia. 
Keberadaan spesies endemik di sekitar kawasan pertambangan ini harus 
dijaga dari ancaman degradasi.

Berdasarkan identifikasi tutupan lahan yang telah dilakukan di sekitar 
kawasan pertambangan, didapatkan tutupan lahan berupa belukar, 
belukar rawa, hutan lahan kering sekunder, hutan tanaman, permukiman, 
perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur, sawah, 
dan tanah terbuka. Di sekitar kawasan pertambangan ini terdapat kawasan 
konservasi Cagar Alam Gunung Kentawan dan Taman Hutan Raya Sultan 
Adam. Keberadaan spesies endemik berupa jenis ikan mengindikasikan 
keberadaan badan air yang memiliki potensi sebagai habitat bagi spesies 
ikan endemik tersebut. Aktivitas pertambangan dapat mendegradasi kualitas 
perairan yang ada di sekitar, berimplikasi pada dampak negatif pada spesies 
ikan endemik tersebut.

Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
terdapat tiga perusahaan yang memegang saham PT Sumber Kurnia Buana 
secara langsung. Pertama, adalah Yayan Suryana dengan penguasaan saham 
sebesar 40%. Pemegang saham kedua adalah Ir. Lunardi Satyaputra dengan 
penguasaan saham sebesar 40%. Pemegang saham ketiga adalah PT Ir Lim 
Sujamin dengan penguasaan saham 20%. Peta pemegang saham PT Sumber 
Kurnia Buana dapat dilihat pada Gambar 3.66.
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Gambar 3. 66. Peta pemegang saham PT Sumber Kurnia Buana

3.4.8. PT Amanah Putra Borneo (Kategori: Tinggi)

Gambar 3. 67. Peta PT Amanah Putra Borneo
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PT Amanah Putra Borneo adalah perusahaan tambang batubara dengan jenis 
izin IUP seluas 11.440 Ha di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. 
Perusahaan tambang ini memiliki tingkat ancaman terhadap keanekaragaman 
hayati kategori tinggi dengan skor sebesar 11. Berdasarkan data GBIF 
di sekitar kawasan tambang ini, didapatkan sebanyak 3 spesies dengan 
tingkat kerentanan vulnerable dan 2 spesies dengan tingkat kerentanan 
endangered. Spesies dengan tingkat kerentanan vulnerable di sekitar kawasan 
pertambangan ini adalah Dipterocarpus gracilis, Nothaphoebe foetida, dan 
Tetramerista glabra. Spesies dengan tingkat kerentanan endangered di sekitar 
kawasan pertambangan ini adalah Aquilaria microcarpa dan Heritiera globosa. 
Jika merujuk pada daftar spesies yang dilindungi oleh KLHK, didapatkan 
sebanyak 2 spesies yang dilindungi di sekitar kawasan pertambangan ini. 
Spesies tersebut adalah Heritiera globosa dan Koompasia malaccensis. Tidak 
ditemukan spesies endemik di sekitar kawasan pertambangan ini.

Berdasarkan identifikasi tutupan lahan di sekitar kawasan pertambangan 
ini, didapatkan tutupan lahan berupa bandara/pelabuhan, belukar, belukar 
rawa, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove 
sekunder, hutan tanaman, permukiman, perkebunan, pertanian lahan kering, 
pertanian lahan kering campur, sawah, tambak, tanah terbuka, dan kawasan 
transmigrasi. Selain itu, terdapat kawasan konservasi berupa Taman Hutan 
Raya Sultan Adam di sekitar kawasan pertambangan ini. Ekosistem hutan 
mangrove yang ditemukan di sekitar kawasan pertambangan ini memiliki 
potensi yang baik sebagai habitat kehidupan liar yang ada di sekitar kawasan 
pertambangan ini. Selain itu, juga ditemukan tutupan beruka hutan lahan 
kering sekunder yang juga memiliki potensi sebagai habitat kehidupan liar, 
walaupun tidak lebih baik daripada hutan lahan kering primer sebagai akibat 
gangguan yang pernah terjadi di kawasan tersebut. Ekosistem-ekosistem 
tersebut perlu dijaga dari ancaman degradasi akibat aktivitas pertambangan 
yang terjadi.

Tidak ada data pemilik/pemegang saham PT Amanah Putra Borneo di website 
resmi Kementerian ESDM, Minerba Online Data Indonesia (MODI).
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3.5. Tambang-tambang di Kalimantan Utara

Gambar 3. 68. Peta sebaran tambang kajian di Kalimantan Utara

3.5.1. PT Delma Mining Corporation (Kategori: Rendah)

Gambar 3. 69. Peta PT Delma Mining Corporation
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PT Delma Mining Corporation adalah perusahaan tambang dengan jenis 
izin PKP2B seluas 20.160 Ha di Bulungan, Kalimantan Utara. Perusahaan ini 
memiliki tingkat ancaman terhadap keanekaragaman hayati kategori rendah 
dengan skor sebesar 4. Tidak ditemukan spesies dengan tingkat kerentanan 
yang membahayakan menurut data IUCN. Jika merujuk pada daftar spesies 
yang dilindungi oleh KLHK, didapatkan sebanyak 1 spesies dilindungi di 
sekitar kawasan pertambangan ini, yaitu Anthracoceros albirostris. Tidak 
ditemukan spesies endemik di sekitar kawasan pertambangan ini.

Berdasarkan analisis tutupan lahan yang dilakukan di sekitar kawasan 
pertambangan, didapatkan tutupan lahan berupa belukar, belukar rawa, hutan 
lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, 
hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan 
tanaman, permukiman, perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan 
kering campur, sawah, tambak, tanah terbuka, dan kawasan transmigrasi. Di 
sekitar kawasan pertambangan ini terdapat kawasan konservasi berupa KKPD 
Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya. Ekosistem hutan lahan kering, 
hutan mangrove, serta hutan rawa menyimpan potensi yang baik sebagai 
habitat kehidupan liar yang ada di sekitar pertambangan ini. Ekosistem 
tersebut harus dijaga dari ancaman degradasi yang dapat ditimbulkan dari 
aktivitas pertambangan di sekitar ekosistem ini.

Menurut website resmi KESDM Minerba Online Data Indonesia (MODI), 
terdapat tiga perusahaan yang memegang saham PT Delma Mining 
Corporation secara langsung. Pertama, adalah PT Cendana Kayu Abadi 
dengan penguasaan saham sebesar 99.56%. Pemegang saham kedua adalah 
Amirsyah Risjad dengan penguasaan saham sebesar 0.22%. Pemegang saham 
ketiga adalah Rizal Risjad dengan penguasaan saham 0.22%. Peta pemegang 
saham PT Delma Mining Corporation dapat dilihat pada Gambar 3.70.
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Gambar 3. 70. Peta pemegang saham PT Delma Mining Corporation



118 Bab 4 - Pembahasan



119Bab 4 - Pembahasan

BAB 4
PEMBAHASAN



120 Bab 4 - Pembahasan

Bab 4
Pembahasan

4.1. Keberadaan Satwa Langka di Sekitar Pertambangan

Ditemukan total sebanyak 5 spesies dengan tingkat kerentanan critically 
endangered, 33 spesies dengan tingkat kerentanan endangered, dan 69 spesies 
dengan tingkat kerentanan vulnerable di sekitar area tambang kajian ini. 
Spesies critically endangered yang ditemukan adalah Aquilaria malaccensis 
(gaharu), Eretmochelys imbricata (penyu sisik), Hopea rudiformis, Pongo 
pygmaeus (orangutan kalimantan) dan Sphyrna lewini (hiu kepala-martil).  
Gaharu ditemukan pada di sekitar kawasan PT Insani Baraperkasa dan PT 
Multi Harapan Utama. Penyu sisik ditemukan di sekitar kawasan PT Batubara 
Selaras Sapta. Hopea rudiformis ditemukan di sekitar kawasan PT Berau 
Indobara Semesta dan PT Singlurus Pratama Coal. Orangutan kalimantan 
ditemukan pada dua tambang berbeda, yaitu PT Kaltim Prima Coal dan PT 
Persada Berau Jaya Sakti. Hiu kepala-martil ditemukan di sekitar kawasan 
PT Singlurus Pratama Coal . Selain 2 spesies dengan tingkat kerentanan 
critically endangered, juga ditemukan 11 spesies dengan tingkat kerentanan 
endangered. Beberapa diantaranya yaitu Nasalis larvatus (bekantan) dan 
Chelonia mydas (penyu hijau).

Orangutan membutuhkan habitat berupa hutan untuk mendukung 
kehidupannya. Orangutan kalimantan adalah satwa frugivora, yaitu satwa 
yang mengonsumsi buah-buahan sebagai sumber makanan utama. Sekitar 
60% makanan yang dikonsumsi oleh orangutan merupakan buah-buahan. 
Selain buah-buahan, orangutan kalimantan juga mengkonsumsi dedaunan 
dan pucuk, serangga, telur burung, jamur, bunga, serta kulit batang. Tercatat 
hingga 500 spesies tumbuhan menjadi sumber makanan bagi orangutan 
kalimantan (Caldecott dan Miles, 2005). Oleh karena itu, dibutuhkan ekosistem 
hutan yang sehat untuk mendukung kelestarian orangutan kalimantan.

Orangutan memegang peranan penting dalam ekosistem terestrial, 
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khususnya pada area berhutan. Pakan orangutan yang didominasi oleh buah-
buahan mendukung peran orangutan sebagai agen dispersi benih tanaman 
hutan, terutama buah-buahan yang relatif besar yang tidak dikonsumsi oleh 
satwa-satwa kecil seperti burung. Hal ini mempengaruhi pola regenerasi 
dan pola keanekaragaman hayati di hutan. Dengan mengkonsumsi buah-
buahan, orangutan dapat membawa benih tumbuhan dari pohon induk 
menuju lokasi lain dengan jarak yang jauh. Dengan tubuhnya yang relatif 
besar dan konsumsi buah yang dominan, orangutan memegang peran yang 
sangat penting dalam menyebarkan benih-benih yang ia konsumsi ke area 
lain yang berpotensi menjadi area perkecambahan benih-benih yang dibawa. 
Orangutan kalimantan sebagai frugivora terbesar di Kalimantan memegang 
potensi peran sebagai agen dispersi benih lebih baik dibandingkan satwa-
satwa frugivora lain. Ukurannya yang lebih besar membuat orangutan 
kalimantan mampu membawa benih tumbuhan yang lebih besar yang tidak 
bisa dikonsumsi oleh satwa-satwa yang lebih kecil (Caldecott dan Miles, 
2005).

Forum Orangutan Indonesia (FORINA) melakukan analisis kelangsungan 
hidup populasi dan habitat (Population and Habitat Viability Analysis / PHVA) 
untuk orangutan sumatera dan orangutan kalimantan pada tahun 2016 
yang tercantum dalam dokumen laporan berjudul “Final Report Orangutan 
Population and Habitat Viability Assessment) (FORINA, 2016). Berdasarkan 
dokumen laporan tersebut, aktivitas pertambangan adalah salah satu 
faktor pendorong penurunan ukuran populasi orangutan melalui aktivitas 
pembersihan lahan yang menghilangkan habitat orangutan kalimantan. 
Berdasarkan laporan dari FORINA, aktivitas pertambangan PT Kaltim Prima 
Coal, PT Indominco Mandiri, serta PT Jembayan Muarabara mengancam 
keberadaan orangutan di bentang alam Taman Nasional Kutai-Bontang. 
Berdasarkan laporan FORINA, perkiraan ukuran populasi orangutan di 
kawasan konsesi tiga perusahaan tambang tersebut adalah 29 individu dengan 
daya dukung hanya sebesar 11 individu. Ancaman utama bagi orangutan 
di sekitar kawasan pertambangan ini adalah aktivitas pembersihan lahan 
dengan intensitas yang tinggi, menghilangkan habitat orangutan kalimantan 
dengan laju 5 km2 per tahun sejak tahun 1980. 
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Bekantan adalah satwa langka dan endemik Kalimantan. Bekantan biasa hidup 
di kawasan hutan rawa gambut, mangrove, dan kawasan riparian. Populasi 
bekantan sangat bergantung dengan kualitas air. Hal ini menyebabkan 
bekantan tidak toleran terhadap gangguan ekosistem. Alih fungsi lahan 
serta perubahan fungsi sungai sebagai prasarana transportasi untuk 
berbagai kepentingan mengurangi luas habitat bekantan dan berakibat pada 
penurunan ukuran populasi bekantan (Bismark, 2010). Beberapa aktivitas 
yang mendorong penurunan habitat bekantan antara lain polusi air sungai, 
aktivitas pertambangan, dan transportasi sungai. Bekantan membutuhkan 
ekosistem hutan yang sehat untuk memenuhi kebutuhannya. Sekitar 98% 
sumber makanan dari bekantan adalah tumbuhan yang mencakup dedaunan, 
pucuk, buah, dan bunga (Bismark, 2010).

Aktivitas pertambangan batubara yang mampu mengubah bentang alam 
dalam skala yang besar akan mengancam keberadaan orangutan dan bekantan 
yang ada di sekitarnya. Aktivitas pembersihan lahan untuk pertambangan 
akan menghilangkan habitat bagi orangutan karena hilangnya tutupan pohon 
yang menjadi tempat tinggal dan sumber makanan bagi orangutan. Ketiadaan 
orangutan di ekosistem akan menghilangkan peran orangutan di sekitar 
ekosistem tersebut. Ketiadaan orangutan dan bekantan sebagai agen dispersi 
benih akan menghambat proses regenerasi alami hutan yang terganggu. Hal 
ini berpotensi menurunkan keanekaragaman hayati pada tingkat spesies 
akibat dari gangguan pada proses regenerasi alami hutan. Dengan ketiadaan 
orangutan di ekosistem hutan, maka akan dibutuhkan usaha lebih untuk 
memperbaiki kerusakan ekosistem yang terjadi akibat aktivitas manusia.

Hiu adalah komponen dari ekosistem laut dan biasanya merupakan 
karnivora teratas di rantai makanan suatu ekosistem. Data tentang kebiasaan 
makan, reproduksi, migrasi, dan sebagainya sebagian besar tersebar dan 
berdasarkan beberapa spesimen. Hiu martil bergigi, Sphyrna lewini, dianggap 
sebagai predator umum, menunjukkan spesialisasi individu dan tingkat 
trofik yang berbeda. Spesies ini mendiami pulau-pulau samudera dan daerah 
pesisir di Samudra Pasifik tropis timur (ETP). Ikan martil bergigi, Sphyrna 
lewini, memiliki distribusi sirkum global di perairan tropis dan beriklim 
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hangat (Chodrijah dan Fauziah, 2021). Spesies ini merupakan anggota famili 
Sphyrnidae dan jenis hiu ini ditemukan di perairan Indonesia. S. lewini 
memiliki status konservasi menurut Daftar Merah Uni Internasional untuk 
konservasi Alam dan Sumber Daya Alam (Red List IUCN) adalah terancam 
kritis (Critically Endangered). Menurut data GBIF serta data informasi lokasi 
kawasan tambang di Kalimantan, spesies ini terdapat di wilayah PT Singlurus 
Pratama Coal. S. lewini yang sudah terancam punah akan sangat terganggu 
oleh aktivitas manusia salah satunya pertambangan PT Singlurus Pratama 
Coal.

Mangsa dari hiu kepala martil adalah semua ikan atau krustasea. Scarid 
dan sebagian besar spesies lain yang tercatat adalah ikan karang. Hiu 
memiliki peran penting pada ekosistem sebagai karnivora tingkat teratas 
(Montano et al., 2021). Keseimbangan suatu ekosistem sangat dipengaruhi 
oleh kondisi lingkungan dan rantai makanan. Apabila ekosistem terumbu 
karang di suatu daerah mati akibat limbah dan pemanasan suhu muka air 
laut dan karakteristiknya menjadi sangat berlumpur, maka beberapa spesies 
ikan terumbu karang akan mati ataupun berpindah, Sehingga hiu juga 
akan terkena dampak yang sama karena makanan dari hiu sudah tidak ada 
di habitat tersebut. Perairan yang memiliki kandungan logam berat akan 
terakumulasi oleh rantai makanan dan biasa disebut bioakumulasi. Semakin 
tinggi tingkatan rantai makanan suatu biota maka akan semakin tinggi pula 
bioakumulasi logam berat yang terdapat biota tersebut. Hiu martil merupakan 
karnivora tingkat atas maka dapat disimpulkan bahwa bioakumulasi logam 
berat yang dimakan oleh hiu akan semakin tinggi dan mengakibatkan 
kematian hiu (Tiznado et al., 2021). 

Pada Gambar 4.1 dijelaskan bahwa logam berat dan emisi karbon dioksida 
yang terjadi dapat membahayakan biota perairan. Pencemar yang masuk 
ke perairan baik secara langsung maupun dari atmosfer masuk ke dalam 
lautan lalu diserap oleh setiap biota. Pertambahan bioakumulasi setiap 
tingkatan trofik disebabkan karena jumlah yang dimakan setiap tingkatan 
trofik berbeda. Bioakumulasi terjadi ketika suatu organisme menyerap suatu 
zat pada tingkat yang lebih cepat daripada di mana zat tersebut hilang atau 
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dihilangkan oleh katabolisme dan ekskresi. Dengan demikian, semakin lama 
waktu paruh biologis zat beracun, semakin besar risiko keracunan kronis, 
bahkan jika tingkat lingkungan toksin tidak terlalu tinggi. Bioakumulasi, 
misalnya pada ikan. Toksisitas yang diinduksi oleh logam dikaitkan dengan 
bioakumulasi dan biomagnifikasi. Penyimpanan atau penyerapan logam 
lebih cepat daripada laju metabolisme dan ekskresi organisme menyebabkan 
akumulasi logam tersebut (Rubalingeswari et al., 2021).

Penyerapan bahan kimia oleh suatu organisme dapat terjadi dengan bernapas, 
menyerap melalui kulit atau menelan. Ketika konsentrasi bahan kimia lebih 
tinggi di dalam organisme dibandingkan dengan lingkungannya (udara atau 
air), itu disebut sebagai biokonsentrasi. Biomagnifikasi adalah proses lain 
yang terkait dengan bioakumulasi karena konsentrasi bahan kimia atau 
logam meningkat saat bergerak naik dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik 
lainnya. Secara alami, proses bioakumulasi diperlukan bagi organisme untuk 
tumbuh dan berkembang; namun, akumulasi zat berbahaya juga dapat terjadi 
(Bonsignore et al., 2018). 

Sebagai contoh, meskipun merkuri hanya ada dalam jumlah kecil di air laut, 
merkuri diserap oleh alga (umumnya sebagai metil merkuri). Ini diserap 
secara efisien, tetapi hanya diekskresikan dengan sangat lambat oleh 
organisme. Bioakumulasi dan biokonsentrasi menghasilkan penumpukan 
di jaringan adiposa pada tingkat trofik yang berurutan: zooplankton, nekton 
kecil, ikan yang lebih besar, dll. Apa pun yang memakan ikan ini akan 
mengkonsumsi tingkat merkuri yang lebih tinggi yang telah dikumpulkan 
ikan. Proses ini menjelaskan mengapa ikan pemangsa seperti ikan todak dan 
hiu atau burung seperti osprey dan elang memiliki konsentrasi merkuri yang 
lebih tinggi dalam jaringannya daripada yang dapat dijelaskan hanya dengan 
paparan langsung. Misalnya, ikan haring mengandung merkuri sekitar 0,01 
bagian per juta (ppm) dan hiu mengandung merkuri lebih dari 1 ppm.
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Gambar 4. 1. Bioakumulasi
(sumber: bluegrowth.org)

Selain hiu martil, menurut data GBIF dan data lokasi tambang di Kalimantan 
juga terdapat penyu hijau yang memiliki status IUCN   critically endangered 
di daerah pertambangan PT Berau Coal. Primasatya (2013) menjelaskan 
kandungan logam berbahaya yang melebihi batas ambang baku mutu pada 
pasir sarang telur penyu akibat pertambangan mempengaruhi penetasan 
telur penyu hijau. Penyu hijau merupakan salah satu spesies yang terkena 
dampak dan terancam akibat adanya Pertambangan yang dibangun oleh 
PT Berau Coal.  Penyu memiliki peran sangat penting bagi ekosistem laut, 
seperti menjaga merawat terumbu karang dengan memakan spons yang 
menghambat pertumbuhan terumbu karang, memakan lamun laut untuk 
menjaga kebersihan laut sehingga lamun tidak tumbuh lebat dan tidak 
menghambat sinar matahari ke dasar laut, sehingga tidak terjadi pembusukan 
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dan mengakibatkan habitat jamur (KKP, 2021).

Penyu hijau adalah salah satu dari sedikit makhluk yang memakan tumbuhan 
lamun. Lamun perlu terus dipotong pendek untuk membantunya tumbuh 
di dasar laut. Penggembalaan penyu membantu menjaga kesehatan padang 
lamun. Padang lamun menyediakan tempat berkembang biak bagi banyak 
hewan laut. Tanpa mereka, banyak spesies laut yang dipanen oleh manusia 
akan hilang, seperti juga tingkat rantai makanan yang lebih rendah. Reaksi 
tersebut dapat mengakibatkan lebih banyak spesies laut yang akhirnya 
menjadi terancam punah atau punah. 

Penyu menggunakan pantai dan bukit pasir untuk bertelur. Lingkungan pesisir 
seperti itu miskin nutrisi dan bergantung pada vegetasi untuk melindungi 
dari erosi. Telur, menetas atau tidak menetas, dan tukik yang gagal masuk 
ke laut adalah sumber nutrisi bagi vegetasi bukit pasir dan oleh karena itu 
melindungi habitat bersarang penyu, membentuk lingkaran umpan balik 
positif .

Limbah yang dihasilkan oleh limbah pertambangan sangatlah berbahaya bagi 
kehidupan ekosistem laut maupun pesisir. Limbah pertambangan merupakan 
salah satu aspek yang membuat suhu muka air laut naik. Akibat kenaikan 
suhu muka air laut maka ekosistem yang terdapat pada laut sekitar laut akan 
mati. Selain limbah air panas, limbah-limbah logam berat yang dibuang oleh 
pertambangan sangatlah membahayakan bagi biodiversitas perairan.

Saat ini, perairan yang ada di Indonesia mulai terancam akan limbah, 
khususnya di daerah dekat Pertambangan. Dampak pertambangan ini 
pastinya akan berpengaruh terhadap kualitas air laut dan tentunya akan 
mempengaruhi kehidupan ikan hiu kepala martil dan penyu hijau yang 
populasinya semakin menurun di alam. 

Pemerintah memiliki peran untuk mengawasi pencemaran laut yang 
terjadi seperti yang dijelaskan oleh Undang-Undang No 32 Tahun 2014 
tentang Kelautan. Pencemaran-pencemaran yang terjadi dapat merusak 
keanekaragaman hayati dan menyebabkan perubahan iklim. Pencemaran 
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tersebut harus dicegah, ditanggulangi, dan diperbaiki oleh semua pihak baik 
pemerintah maupun perusahaan pertambangan.

Di sekitar area tambang kajian, didapatkan sebanyak 16 kawasan konservasi 
yang mencakup Cagar Alam, Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), 
Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Nasional. Cagar Alam 
yang berada di sekitar kawasan tambang kajian adalah Cagar Alam Bukit 
Sapat Hawung (di sekitar PT Kalteng Coal dan PT Sumber Barito Coal), 
Cagar Alam Gunung Kentawan (di sekitar PT Antang Gunung Meratus dan 
PT Sumber Kurnia Buana), Cagar Alam Muara Kaman Sedulang (di sekitar PT 
Gunungbayan Pratamacoal, PT Kartika Selabumi Mining, PT Nusantara Santan 
Coal, dan PT Nusantara Wahau Coal), Cagar Alam Padang Lalay (di sekitar PT 
Firman Ketaun Perkasa, PT Gunungbayan Pratama Coal, dan PT Trubaindo 
Coal Mining), Cagar Alam Pararawen (di sekitar PT Asmin Bara Bronang dan 
PT Suprabari Mapanindo Mineral), Cagar Alam Teluk Adang (di sekitar PT 
Batubara Selaras Sapta dan PT Kideco Jaya Agung), Cagar Alam Teluk Apar (di 
sekitar PT Batubara Selaras Sapta), Cagar Alam Teluk Kelumpang, Selat Laut, 
dan Selat Sebuku (di sekitar PT Berau Indobara Semesta, PT Persada Berau 
Jaya Sakti, dan PT Sumber Daya Energi), serta Cagar Alam Teluk Pamukan (di 
sekitar PT Sumber Daya Energi). 

KKPD yang berada di sekitar tambang kajian adalah KKPD Kepulauan 
Derawan dan Perairan Sekitarnya (di sekitar PT Berau Coal dan PT Delma 
Mining Corporation). 

Suaka Margasatwa yang berada di sekitar kawasan tambang kajian adalah 
Suaka Margasatwa Pleihari Tanah Laut (di sekitar PT Arutmin Indonesia). 
Taman Hutan Raya yang berada di sekitar kawasan tambang kajian adalah 
Taman Hutan Raya Bukit Soeharto (di sekitar PT Gunungbayan Pratamacoal, 
PT Insani Baraperkasa, PT Multi Harapan Utama, dan PT Singlurus Pratama 
Coal), Taman Hutan Raya Lapak Jaru (di sekitar PT Asmin Bara Bronang dan 
PT Tadjahan Antang Mineral), Taman Hutan Raya Lati Petangis (di sekitar PT 
Batubara Selaras Sapta dan PT Kideco Jaya Agung), serta Taman Hutan Raya 
Sultan Adam (di sekitar PT Antang Gunung Meratus, PT Arutmin Indonesia, 
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PT Borneo Indobara, dan PT Sumber Kurnia Buana).

Taman Nasional yang berada di sekitar kawasan tambang kajian adalah Taman 
Nasional Kutai (di sekitar PT Indominco Mandiri, PT Kaltim Prima Coal, PT 
Nusantara Santan Coal, PT Nusantara Wahau Coal, PT Perkasa Inakakerta, PT 
Santan Batubara, dan PT Tambang Damai). 

Berdasarkan dokumen ANDAL yang dikeluarkan oleh PT Kaltim Prima Coal 
mengenai Peningkatan Kapasitas Produksi Batubara Hingga 70 Juta Ton 
Per Tahun yang terbit pada tahun 2010, aktivitas pembersihan lahan yang 
dilakukan pada area pertambangan akan menghilangkan habitat flora dan 
fauna pada area terdampak. Akan tetapi, dengan fauna dengan kemampuan 
untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, diharapkan fauna yang 
terdampak oleh aktivitas pertambangan dapat berpindah menuju habitat 
yang lebih aman, salah satunya di Taman Nasional Kutai di bagian selatan 
kawasan tambang PT Kaltim Prima Coal.

Pada wawancara yang pernah dilakukan oleh AEER pada tahun 2021 di 
Desa Santan Ulu, Santan Tengah, Santan Ilir, serta Teluk Kadere yang berada 
di sekitar kawasan pertambangan PT Indominco Mandiri, masyarakat 
setempat masih mendapati keberadaan satwa langka dan dilindungi di 
sekitar kawasan pertambangan. Satwa tersebut antara lain ular python, 
monyet, buaya, beruang, burung rangkong, owa, macan dahan, babi hutan, 
trenggiling, bekantan, orangutan, dan rusa. Perjumpaan masyarakat setempat 
dengan satwa-satwa tersebut mengindikasikan keberadaan habitat satwa 
tersebut di sekitar kawasan pertambangan PT Indominco Mandiri. Aktivitas 
pertambangan di PT Indominco Mandiri akan mengurangi luasan habitat 
serta menyebabkan degradasi habitat satwa liar yang tersisa di sekitar 
kawasan PT Indominco Mandiri. Hal ini berimplikasi pada kemampuan 
habitat untuk menghidupi satwa liar yang menempati habitat tersebut. 
Penurunan kemampuan ekosistem untuk menyediakan ruang dan sumber 
daya bagi satwa liar akan berdampak pada penurunan ukuran populasi satwa 
liar yang ada di habitat tersebut. Selain itu, penurunan kuantitas sumber 
daya yang mampu disediakan oleh habitat akan mendorong satwa liar 
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untuk mencari sumber-sumber lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini 
mendorong terjadinya konflik antara satwa liar yang ada di sekitar kawasan 
pertambangan dengan masyarakat yang menempati permukiman di sekitar 
kawasan pertambangan. Berdasarkan wawancara yang sama, masyarakat 
setempat mendapati beberapa satwa liar merusak dan mengonsumsi lahan 
perkebunan masyarakat. Beberapa kejadian konflik satwa liar yang terjadi 
di sekitar kawasan pertambangan PT Indominco Mandiri antara lain seperti 
monyet yang merambah lahan perkebunan kelapa dan aren, lutung yang 
memakan buah dan sayur masyarakat, ular python yang memakan ternak 
masyarakat, serta buaya yang memakan anjing milik masyarakat. Salah satu 
faktor pendorong terjadinya konflik antara satwa liar dan masyarakat adalah 
ketersediaan sumber daya dan ruang yang semakin sedikit di habitat satwa 
liar yang terdampak. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan habitat satwa liar 
di sekitar kawasan pertambangan, khususnya PT Indominco Mandiri, serta 
pengurangan sumber-sumber ancaman terhadap degradasi dan pengurangan 
habitat, salah satunya aktivitas pertambangan batubara.

Sifat satwa liar yang memiliki kemampuan untuk berpindah dari suatu area 
ke area lain tidak menyebabkan aktivitas pengurangan habitat satwa melalui 
aktivitas pertambangan menjadi dapat dibenarkan. Migrasi satwa liar menuju 
area yang lebih sesuai akibat aktivitas pertambangan yang terjadi akan 
meningkatkan agregasi satwa tersebut pada area-area yang jauh dari dampak 
aktivitas pertambangan. Hal tersebut akan berimplikasi pada peningkatan 
kompetisi yang terjadi antara spesies yang mendatangi area tersebut 
dengan spesies yang terlebih dahulu berada di area tersebut. Peningkatan 
kompetisi ini akan berdampak pada penurunan tingkat kesehatan satwa liar 
yang terdampak, bahkan berpotensi menjadi pendorong penurunan ukuran 
populasi sebagai akibat peningkatan kompetisi yang terjadi. Dibutuhkan 
perhatian serta kebijakan perusahaan yang lebih baik mengenai penanganan 
satwa liar yang kehilangan habitat sebagai akibat aktivitas pertambangan 
yang terjadi.

Selain itu, migrasi satwa yang diharapkan untuk terjadi perlu dipantau 
dengan lebih ketat. Di sekitar kawasan pertambangan masih terdapat bentuk 
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penggunaan lahan lain seperti kawasan permukiman, pertanian, dan sawah 
yang digunakan oleh masyarakat setempat sebagai sumber pencaharian. 
Migrasi satwa dari kawasan pertambangan tak dapat dipastikan sepenuhnya 
menuju kawasan konservasi karena tidak ada upaya kontrol dari perusahaan 
untuk memastikan satwa yang terdampak benar-benar bermigrasi menuju 
kawasan konservasi yang lebih terlindungi. Satwa yang terdampak akan 
bermigrasi ke luar dari kawasan pertambangan menuju area-area yang ada 
di sekitar kawasan pertambangan, dan area-area yang ada di sekitar kawasan 
pertambangan tidak hanya terdiri dari kawasan konservasi. Jika satwa 
bergerak menuju kawasan permukiman dan pertanian yang dimanfaatkan 
oleh masyarakat setempat, konflik satwa liar sangat memungkinkan untuk 
terjadi sebagai akibat peningkatan kontak antara manusia dan satwa 
terdampak.

4.2. Ekosistem Mangrove di Sekitar Pertambangan 

Mangrove adalah halophytes berkayu yang membentuk hutan intertidal 
dan menyediakan banyak jasa ekosistem penting termasuk perlindungan 
pantai, tempat pembibitan ikan pesisir dan krustasea, hasil hutan, rekreasi, 
penyaringan nutrisi dan penyerapan karbon. Karena mereka tumbuh di 
persimpangan antara darat dan laut, mereka memiliki komponen semi-
terestrial dan laut, termasuk adaptasi unik termasuk akar udara, embrio 
vivipar, dan mekanisme retensi nutrisi yang sangat efisien. Mangrove adalah 
semak atau pohon yang tumbuh di pantai air asin atau payau. Istilah ini juga 
digunakan untuk vegetasi pantai tropis yang terdiri dari spesies tersebut. 
Pohon mangrove juga mengandung sistem penyaringan garam yang kompleks 
dan sistem akar yang kompleks untuk mengatasi perendaman air asin dan  
gelombang (Vo et al., 2012).

Hutan mangrove adalah salah satu ekosistem terestrial dan pesisir yang paling 
efisien dalam  mengikat karbon dioksida atmosfer dan menyimpan karbon di 
dalam biomassa dan sedimen (Donato et al., 2011). Ekosistem mangrove dan 
ekosistem lamun biasa dikenal sebagai ekosistem blue carbon, secara global 
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ekosistem ini penting untuk menyerap karbon organik dengan jumlah yang 
lebih besar dibandingkan dengan ekosistem lain (Lovelock & Duarte, 2019). 
Blue carbon adalah penyerapan karbon atau penghilangan karbon dioksida 
dari atmosfer bumi oleh beberapa ekosistem laut dan pesisir dapat dilihat 
pada gambar 4.2. Hal ini terjadi melalui pertumbuhan tanaman, akumulasi, 
dan fiksasi bahan organik di dalam tanah. Karena lautan menutupi 70% dari 
planet ini, restorasi ekosistem laut memiliki potensi pengembangan karbon 
biru terbesar.

Rawa bakau melindungi daerah pesisir dari erosi, gelombang badai (terutama 
selama siklon tropis), dan tsunami. Mereka membatasi erosi gelombang energi 
tinggi terutama selama peristiwa seperti gelombang badai dan tsunami. 
Sistem akar besar bakau efisien dalam menghamburkan energi gelombang. 
Demikian juga, mereka memperlambat air pasang sehingga sedimennya 
diendapkan saat air pasang masuk, meninggalkan semua kecuali partikel 
halus saat air surut. Dengan cara ini, mangrove membangun lingkungannya. 
Karena keunikan ekosistem mangrove dan perlindungan terhadap erosi yang 
diberikannya, mereka sering menjadi objek program konservasi, termasuk 
rencana aksi keanekaragaman hayati nasional.

Gambar 4. 2. Siklus karbon di ekosistem mangrove
(Sumber: us-ocb.org)
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Tutupan kanopi mangrove global diperkirakan antara 83.495 km2 dan 
167.387 km2 pada tahun 2012 dengan Indonesia memiliki sekitar 30% dari 
seluruh kawasan hutan mangrove global. Hutan mangrove bertanggung 
jawab atas sekitar 10% simpanan karbon global, dengan perkiraan laju 
penguburan karbon. Mangrove memiliki potensi penyerapan karbon tingkat 
tinggi. Mereka menyumbang 3% dari penyerapan karbon global oleh hutan 
tropis dan 14% dari penguburan karbon lautan pesisir global. Mangrove 
secara alami terganggu oleh banjir, tsunami, badai pantai seperti topan dan 
angin topan, petir, penyakit dan hama (WWF, 2016).

Berdasarkan informasi tutupan lahan serta data kawasan tambang, PT 
Amanah Putra Borneo, PT Arutmin Indonesia, PT Batubara Selaras Sapta, 
PT Berau Coal, PT Berau Indobara Semesta, PT Borneo Indobara, PT Delma 
Mining Corporation, PT Indominco Mandiri, PT Insani Baraperkasa, PT 
Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Lanna Harita Indonesia, PT 
Multi Harapan Utama, PT Perkasa Inakakerta, PT Persada Berau Jaya Sakti, 
PT Santan Batubara, PT Singlurus Pratama, PT Sumber Daya Energi, dan PT 
Tambang Damai merupakan kawasan pertambangan yang memiliki hutan 
mangrove primer dan hutan mangrove sekunder dalam radius 25 kilometer 
dari kawasan pertambangan. Total luas mangrove terdampak di sekitar 
kawasan pertambangan ini adalah seluas 136.430,05 ha. Menurut penelitian 
yang dilakukan oleh Alongi (2020), rata-rata serapan karbon pada ekosistem 
mangrove secara global adalah sebesar 179,6 gram C/m2/tahun, atau setara 
dengan 1,796 Ton C/ha/tahun. Jika terjadi kerusakan dan degradasi pada 
ekosistem mangrove di sekitar kawasan pertambangan tersebut, maka 
potensi serapan karbon yang hilang pada ekosistem mangrove di sekitar 
pertambangan ini dapat mencapai angka 245.028,37 Ton C/tahun. Hilangnya 
daya serap mangrove ini akan berpengaruh terhadap peningkatan emisi CO2 
global. Kemampuan daya serap mangrove yang hilang ini dapat dianalogikan 
dengan kemampuan pembangkit listrik dengan energi terbarukan dalam 
mereduksi emisi karbon. PLTB Tolo di Jeneponto, Sulawesi Selatan, dengan 
daya 72 MW yang menelan investasi sebesar US$160,7 juta hanya mereduksi 
karbon sebesar 160.600 ton karbon (CNN Indonesia, 2018). Besaran reduksi 
PLTB Tolo masih tidak sebanding dengan daya serap karbon ekosistem 
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mangrove yang berada di sekitar kawasan tambang kajian.

Karena habitat yang menyerap karbon diubah dan dikurangi, jumlah karbon 
yang tersimpan akan dilepaskan ke atmosfer dan berdampak pada laju 
perubahan iklim yang semakin cepat. Dampak pada habitat ini secara global 
akan secara langsung dan tidak langsung melepaskan karbon yang tersimpan 
sebelumnya, yang telah disimpan dalam sedimen habitat tersebut. Penurunan 
habitat pesisir bervegetasi terlihat di seluruh dunia; contoh yang terlihat di 
mangrove adalah karena pembukaan pertambangan seperti yang terjadi 
di Indonesia. Mengukur tingkat penurunan sulit untuk dihitung, namun 
pengukuran telah diperkirakan oleh para peneliti yang menunjukkan bahwa 
jika ekosistem karbon biru terus menurun, karena berbagai alasan, 30-40% 
rawa pasang surut dan lamun dan sekitar 100% hutan bakau bisa hilang di 
abad berikutnya (Pendleton et al., 2012). 

Penurunan mangrove disebabkan oleh sejumlah faktor termasuk masalah 
kualitas air, praktik pertanian, spesies invasif, patogen, penangkapan 
ikan, dan perubahan iklim. Lebih dari 35% habitat bakau global masih 
tetap ada namun berkurang secara drastis. Penurunan habitat disebabkan 
oleh pembendungan sungai, pembukaan lahan untuk pertambangan, 
pembangunan dll, penangkapan ikan yang berlebihan, dan perubahan iklim, 
menurut Dana Margasatwa Dunia hampir 16% mangrove yang dinilai oleh 
IUCN masuk dalam Daftar Merah IUCN; karena pembangunan dan penyebab 
lainnya 1 dari 6 bakau di seluruh dunia terancam punah. Bendungan 
mengancam habitat dengan memperlambat jumlah air tawar yang mencapai 
mangrove. Kerusakan terumbu karang juga berperan dalam kesehatan 
habitat bakau karena terumbu memperlambat energi gelombang ke tingkat 
yang lebih dapat ditoleransi oleh bakau. Rawa asin mungkin tidak luas di 
seluruh dunia dalam kaitannya dengan hutan, tetapi mereka memiliki tingkat 
penguburan C yang lebih dari 50 kali lebih cepat daripada hutan hujan tropis. 
Tingkat penguburan diperkirakan mencapai 87,2 ± 9,6 Tg C thn-1 yang lebih 
besar dari pada hutan hujan tropis, 53 ± 9,6 Tg C thn-1n (Macreadie et al., 
2013).
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Alasan penurunan bakau, lamun, dan rawa termasuk perubahan penggunaan 
lahan, dampak terkait iklim dan kekeringan, bendungan yang dibangun 
di daerah aliran sungai, konvergensi dengan budidaya dan pertanian, 
pengembangan lahan dan kenaikan permukaan laut karena perubahan iklim. 
Peningkatan kegiatan ini dapat menyebabkan penurunan yang signifikan 
dalam habitat yang tersedia dan dengan demikian meningkatkan pelepasan 
C dari sedimen. Karena efek antropogenik dan perubahan iklim meningkat, 
efektivitas penyerap karbon biru akan berkurang dan emisi CO2 akan 
semakin meningkat. Data tentang tingkat pelepasan CO2 ke atmosfer saat 
ini tidak kuat; namun, penelitian sedang dilakukan untuk mengumpulkan 
informasi yang lebih baik untuk menganalisis tren. Hilangnya biomassa 
bawah tanah (akar dan rimpang) akan memungkinkan emisi CO2 mengubah 
habitat ini menjadi sumber daripada penyerap karbon. Akibat penurunan 
kualitas air maka fitoplankton yang merupakan penghasil oksigen terbesar 
juga mengalami penurunan kelimpahan (Hader et al., 2015).

Salah satu manfaat ekosistem mangrove adalah dapat memperlambat laju 
sedimentasi. Sediment trapping berfungsi untuk menangkap sedimen dari 
perairan air tawar agar tidak memperkeruh perairan air laut. Sediment 
trapping ini memainkan peran ekologis yang penting; dapat membawa nutrisi 
yang terbatas, membantu habitat pesisir dalam menyesuaikan diri dengan 
kenaikan permukaan laut dan merupakan rute penting di mana karbon 
ditangkap dan disimpan. Namun, aliran sedimen yang berlebihan dapat 
menyebabkan masalah. Sementara pembuangan sedimen yang sangat besar 
dan terjadi secara tiba-tiba dapat membunuh ekosistem mangrove (Muxham 
et al., 2018). Sedimentasi akibat pertambangan PT. MHU menurut ANDAL PT. 
MHU tahun 2013, sedimentasi yang terjadi pada areal hutan akibat adanya 
aktivitas pertambangan naik sebesar 56,73 ton/ha/tahun. Kondisi awal 
sedimentasi 23,94 ton/ha/tahun naik hingga 80,67 ton/ha/tahun. Perubahan 
yang sangat cepat ini diduga akan berpengaruh kepada mangrove. Apabila 
mangrove yang terdapat pada sekitar pertambangan terdegradasi maka 
sedimentasi tersebut akan langsung masuk dalam kolom perairan. 

Meskipun mereka tahan terhadap banyak gangguan alam, mereka sangat 
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rentan terhadap dampak manusia termasuk pembangunan perkotaan, 
budidaya, pertambangan, dan eksploitasi berlebihan kerang, krustasea, 
ikan dan kayu. Pertambangan merupakan salah satu aktivitas yang sangat 
mengancam keberadaan mangrove. Limbah, aktivitas antropogenik, dan 
pembangunan Pertambangan dapat mengganggu habitat mangrove.  
Mangrove menyediakan jasa ekosistem dan penyerapan karbon yang penting 
secara global dan dengan demikian merupakan habitat penting untuk 
dilestarikan dan diperbaiki jika memungkinkan.

4.3. Degradasi Habitat Darat Akibat Pertambangan   

Selain ekosistem hutan mangrove, ekosistem hutan lahan kering juga 
terancam oleh aktivitas pertambangan. Perusahaan pertambangan yang 
berada di sekitar ekosistem hutan lahan kering pada kajian ini adalah PT 
Amanah Putra Borneo, PT Antang Gunung Meratus, PT Arutmin Indonesia, 
PT Asmin Bara Bronang, PT Batubara Selaras Sapta, PT Berau Coal, PT Berau 
Indobara Semesta, PT Borneo Indobara, PT Borneo Prima, PT Delma Mining 
Corporation, PT Firman Ketaun Perkasa, PT Gunung Bayan Pratama Coal, PT 
Indominco Mandiri, PT Insani Baraperkasa, PT Kalteng Coal, PT Kaltim Prima 
Coal, PT Kartika Selabumi Mining, PT Kideco Jaya Agung, PT Lanna Harita 
Indonesia, PT Multi Harapan Utama, PT Nusantara Santan Coal, PT Nusantara 
Wahau Coal, PT Perkasa Inakakerta, PT Persada Berau Jaya Sakti, PT Ratah 
Coal, PT Santan Batubara, PT Singlurus Pratama Coal, PT Sumber Barito Coal, 
PT Sumber Daya Energi, PT Sumber Kurnia Buana, PT Suprabari Mapanindo 
Mineral, PT Tadjahan Antang Mineral, PT Tambang Damai, PT Trubaindo Coal 
Mining, dan PT Tuhup Coal Mining.

Aktivitas pertambangan akan mendegradasi luas kawasan yang sangat besar, 
tidak hanya mempengaruhi area yang ditambang. Area tempat peletakan 
overburden berpotensi meningkatkan risiko erosi tanah jika tidak dilakukan 
revegetasi dengan cepat. Risiko erosi tanah yang besar akan mempertipis 
topsoil yang sudah tinggal sedikit di kawasan pertambangan. Hal ini akan 
berdampak pada ketersediaan air lokal dan meningkatkan sedimentasi di 
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kawasan sungai yang dapat meningkatkan risiko terjadinya banjir. Selain itu, 
aktivitas pembersihan lahan berskala besar juga menjadi ancaman yang nyata 
bagi keberadaan hutan primer di sekitar kawasan (Novianti et al, 2018).

Aktivitas pertambangan mengubah bentang lahan melalui aktivitas 
penggalian besar-besaran serta melepaskan polutan yang akan merusak 
ekosistem yang ada di sekitar kawasan pertambangan (El-Hamid dkk, 2019). 
Aktivitas pertambangan akan mengubah faktor iklim seperti temperatur dan 
curah hujan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh El-Hamid dkk (2019), 
terjadi peningkatan rata-rata temperatur sebesar 0.029°C. Peningkatan 
temperatur tersebut berakibat pada peningkatan evapotranspirasi di sekitar 
kawasan pertambangan secara signifikan. Hal ini merusak siklus hidrologi 
di sekitar kawasan pertambangan dan merusak daur materi di sekitar 
kawasan pertambangan (El-Hamid dkk, 2019). Gangguan pada daur materi 
dan aliran energi di sekitar kawasan pertambangan berpotensi menurunkan 
produktivitas lahan sekitarnya dan menimbulkan degradasi pada habitat. 

Alih fungsi lahan serta gangguan pada proses ekologi akan menjadi faktor 
perusak pada habitat kehidupan liar. Aktivitas tambang merusak ekosistem 
dengan skala besar melalui perubahan bentang lahan. Selain itu, aktivitas 
pertambangan juga mendegradasi berbagai elemen ekosistem seperti 
merusak kesuburan tanah dan merusak kualitas air melalui peningkatan 
keasaman lahan. Penurunan kesuburan tanah akan merusak pertumbuhan 
berbagai spesies tumbuhan dan menghambat proses regenerasi ekosistem. 
Hal ini dapat menimbulkan efek berantai (cascade effect) ke trofik yang lebih 
tinggi. Spesies lain yang bergantung pada kehadiran hutan dan tumbuhan 
sebagai sumber makanan akan terganggu. Hal ini dapat berimplikasi pada 
penurunan ukuran populasi pada berbagai tingkatan kehidupan. Oleh 
karena itu, aktivitas pertambangan, khususnya pertambangan batubara 
di Kalimantan, perlu dikurangi dan dihentikan untuk menjaga kesehatan 
lingkungan dan biodiversitas. Ekosistem yang sehat akan memberikan 
manfaat yang besar kepada berbagai bentuk kehidupan yang ada di dalamnya. 
Regulasi air, penyediaan sumber daya hutan, serta nilai ekonomi dan budaya 
bagi masyarakat setempat adalah sebagian kecil dari jasa ekosistem yang 
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dikandung.

Masyarakat setempat merasakan berbagai dampak negatif dari kerusakan 
ekosistem akibat aktivitas pertambangan. Berdasarkan hasil wawancara 
yang dilakukan oleh AEER pada tahun 2021 di Desa Santan Ulu, Desa Santan 
Tengah, Desa Santan Ilir, serta Teluk Kadere di sekitar kawasan pertambangan 
PT Indominco Mandiri, berbagai dampak negatif dirasakan oleh masyarakat 
akibat aktivitas pertambangan yang terjadi. Salah satu dampak negatif yang 
dirasakan oleh masyarakat adalah peningkatan intensitas banjir serta banjir 
yang semakin sulit untuk diprediksi. Banjir yang semakin sering terjadi 
menyebabkan tanaman sayur mayur semakin sulit untuk ditanam dan tumbuh 
karena sifatnya yang tidak tahan air terlalu banyak. Selain itu, juga terjadi 
penurunan kualitas air sungai yang dulu dapat diminum dan digunakan 
mandi, tetapi sekarang tidak bisa karena jumlah limbah yang banyak di 
sungai. Hal ini juga berimplikasi pada hasil tangkapan air masyarakat seperti 
kerang kepah yang sudah tidak ada di sekitar kawasan masyarakat. Selain itu, 
kesuburan tanah juga mengalami penurunan. Hal ini ditandai dengan semakin 
jarangnya ditemukan cacing tanah pada tanah-tanah pertanian. Selain itu, hal 
ini juga ditandai dengan peningkatan kebutuhan pupuk yang semakin tinggi, 
padahal sebelumnya tidak dibutuhkan pupuk yang banyak untuk masyarakat 
bercocok tanam.
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Bab 5
Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Secara keseluruhan, perlu dilakukan pengurangan dan pemberhentian 
aktivitas pertambangan batubara di Kalimantan karena berpotensi 
memperburuk kondisi keanekaragaman hayati di sekitar kawasan 
pertambangan. Akan tetapi, kawasan pertambangan yang aktivitasnya 
perlu dikurangi dan dihentikan segera adalah kawasan pertambangan 
dengan tingkat ancaman terhadap keanekaragaman hayati kategori tinggi 
karena keberadaan spesies-spesies langka dan dilindungi serta keberadaan 
ekosistem penting yang ada di sekitar kawasan pertambangan tersebut. 
Jika aktivitas pertambangan tidak dikurangi dan dihentikan, maka dapat 
terjadi pengurangan ukuran populasi pada spesies langka dan dilindungi 
yang terdampak oleh aktivitas pertambangan yang dilakukan. Hal ini akan 
memperparah ancaman kepunahan yang dihadapi oleh spesies-spesies 
tersebut. Keberadaan ekosistem penting seperti keberadaan ekosistem hutan 
lahan kering serta kawasan mangrove di sekitar kawasan pertambangan juga 
perlu dipertahankan karena peran dan potensi jasa ekosistem yang dapat 
dihasilkan oleh ekosistem tersebut untuk mendukung kehidupan berbagai 
spesies dan manusia yang ada di sekitarnya.

5.2. Saran

5.2.1. Saran untuk pemerintah

1. Melakukan penghentikan perluasan bukaan lahan untuk 
pertambangan batubara di kawasan yang kaya keragaman hayati. 
Menghentikan perpanjangan izin PKP2B batubara khususnya bagi 
wilayah yang mengancam keragaman hayati. 

2. Memperkuat pengawasan untuk program rehabilitasi lingkungan 
pada kawasan pasca tambang untuk mengembalikan kondisi 
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lingkungan pasca tambang menjadi ekosistem yang sehat

3. Mendorong penelitian di sekitar kawasan industri ekstraktif secara 
berkala untuk monitoring kondisi keanekaragaman hayati di sekitar 
kawasan industri ekstraktif serta mempublikasikan data tersebut 
secara transparan

4. Mendorong pembangunan sumber energi terbarukan untuk 
menggantikan kebutuhan energi berbasis batubara sehingga 
aktivitas pertambangan batubara dapat didorong untuk dihentikan.

5. Membuat langkah dan strategi penghentian aktivitas pertambangan 
batubara yang berkeadilan, baik dari segi lingkungan maupun 
pekerja yang terdampak sektor pertambangan batubara, sehingga 
transisi energi meninggalkan sumber batubara dapat dilakukan 
dengan lebih mudah.

6. Pemerintah Indonesia sebagai Presiden G20 tahun 2022 menjadikan 
agenda perlindungan keanekaragaman hayati sebagai salah satu 
prioritas dalam bentuk pengurangan dan penghentian aktivitas 
pertambangan batubara, restorasi ekosistem pada kawasan 
pertambangan, serta mengupayakan pendanaan untuk mencapai hal 
tersebut.

5.2.2.Saran untuk lembaga keuangan

1. Mengungkapkan informasi ke publik mengenai pendanaan aktivitas 
pertambangan batubara dan membuka informasi dampak proyek 
pertambangan yang didanai terhadap keanekaragaman hayati 
kepada publik.

2. Mengalihkan dana investasi yang semula untuk aktivitas 
pertambangan menuju sektor lain yang lebih ramah lingkungan 
untuk mencegah hilangnya keanekaragaman hayati pada area 
terdampak.
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Keanekaragaman bentuk kehidupan di muka bumi mencakup keanekaragaman spesies, 
genetik, dan ekosistem. Biodiversitas memegang peran penting dalam keberlangsungan 
hidup manusia. Ekosistem dan biodiversitas yang sehat akan menyediakan berbagai 
bentuk jasa lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Salah satu wilayah 
dengan keanekaragaman hayati yang tinggi adalah Kalimantan.  

Kalimantan menjadi habitat berbagai spesies penting. Kestabilan ekosistem di Kalimantan 
sangat penting untuk mendukung kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati di 
dalamnya melalui penyediaan jasa ekosistem. Namun, Kalimantan merupakan salah satu 
kawasan penghasil batubara terbesar di Indonesia. Aktivitas pembersihan lahan menjadi 
pendorong utama deforestasi dalam aktivitas pertambangan batubara. Tercatat seluas 
143.592 Ha hutan alam dan 8.765 Ha hutan tanaman di Pulau Kalimantan mengalami 
deforestasi menjadi lahan tambang. Ini ancaman nyata bagi keanekaragaman hayati di 
Pulau Kalimantan.

Bersamaan dengan kehilangan keragaman hayati, perubahan iklim merupakan ancaman 
nyata dihadapi seluruh makhluk hidup.Salah satunya penyebabnya adalah penggunaan 
bahan bakar fosil berupa batu bara. Indonesia adalah negara penghasil batu bara terbesar 
ketiga di dunia, sehingga sangat rentan terjadi krisis lingkungan. Di sisi lain, Indonesia telah 
meratifikasi Perjanjian Paris terkait perubahan iklim.

Target ambisius Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca harus perlu dukungan 
berbagai pihak. Salah satu upaya penurunan emisi gas rumah kaca adalah penghentian 
perluasan bahkan penghentian operasional area pertambangan batu bara untuk mencegah 
dampak buruk bagi aspek ekologi, ekonomi, dan sosial di lingkungan sekitar.  

Kajian ini bertujuan untuk menilai tingkat ancaman kawasan-kawasan pertambangan 
di Pulau Kalimantan terhadap keanekaragaman hayati. Kawasan pertambangan 
dikelompokkan berdasarkan kategori ancaman menggunakan teknik skoring. Hasil 
kajian ini dapat menjadi pertimbangan pengurangan produksi batubara secara drastis 
dan penghentian perluasan kawasan yang ditambang untuk mencapai target iklim dan 
keanekaragaman hayati. 
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