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Ringkasa Eksekutif
Perubahan iklmi menjadi masalah besar yang sedang dihadapi bumi, karena
mengancam kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati. Emisi gas
rumah kaca yang terutama bersumber dari aktivitas-aktivitas manusia telah
menjadi penyebab peningkatan suhu bumi. Pembakaran energi fosil adalah
penyumbang besar terhadap emisi GRK. Padahal pembakaran energi fosil
telah menjadi tulang punggung kehidupan modern. Pembangkit-pembangkit
listrik, transportasi, dan industri-industri berbasis sumber daya alam
mengonsumsi energi fosil dalam jumlah besar.

Solusi terhadap perubahan iklim adalah dengan mengurangi emisi serendahrendahnya. Pengurangan ekstrim penggunaan energi fosil tidak bisa lagi
dihindari. Dalam waktu yang sama diperlukan langkah-langkah cepat untuk
menggunakan energi terbarukan di bidang transportasi, infrastruktur,
industri, pertanian, dan rumah. Langkah ini mesti dilakukan melalui
beberapa tindakan prioritas antara lain penghentian secara bertahap (phase
out) operasi PLTU, penghentian gradual produksi tambang batubara, dan
pemassalan transportasi publik.

Solusi tersebut mensyaratkan sebuah transisi berkeadilan (just transition).
Yakni, sebuah langkah konkrit beralih dari penggunaan energi fosil menuju
penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). Tetapi, dalam waktu yang
sama, proses transisi berlangsung tanpa mengorbankan kehidupan warga
yang bekerja atau secara langsung bergantung pada industri-industri sarat
karbon. Langkah-langkahnya meliputi, penciptaan lapangan-lapangan
pekerjaan baru yang bersahabat dengan alam (green jobs) dan berkelanjutan
termasuk dengan mengembangkan potensi ekonomi masyaraakat lokal;
memberi ketrampilan baru bagi pekerja yang bekerja di industri yang
merusak lingkungan untuk bekerja di industri yang proalam; mengakhiri
semua bentuk perusakan wilayah masyarakat lokal dan masyarakat adat yang
dilakukan oleh industri-industri ekstraktif melalui praktik-praktik deforestasi
dan perampasan tanah; Pembangunan mendesak transportasi umum yang
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berkelanjutan, terjangkau, dan berkualitas tinggi sehingga memenuhi
kebutuhan masyarakat dan mengurangi kebutuhan untuk penggunaan
kendaraan pribadi; mengembangkan sumber daya untuk pendidikan
populer dalam menerapkan dan meningkatkan transisi berkeadilan, dengan
pendidikan lingkungan yang tertanam di semua tingkatan dalam kurikulum
pendidikan.
Studi ini dilakukan di tiga wilayah provinsi dengan industri-industri padat
karbon. Yakni, industri nikel yang sedang tumbuh di Sulawesi Tengah, industri
batubara di Kalimantan Timur, dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
di Sumatera Utara. Studi ini menunjukkan dampak-dampak negatif yang

ditimbulkan terhadap warga yang tinggal di sekitar wilayah industri-industri
tersebut. Secara umum, efek negatif langsung dari kehadiran industriindustri itu seperti pencemaran lingkungan hidup telah merusak kehidupan
sosial ekonomi warga setempat.
Di Sulawesi Tengah penambangan bijih nikel berdampak luas. Penambangan
ilegal mengancam Cagar Alam Morowali dan suku minoritas Orang Wana
yang tinggal di dalamnya. Tumpang tindih areal penambangan dengan lahan
petani adalah salah satu isu. Pencemaran udara dan air yang menurunkan
hasil tangkapan ikan adalah masalah lain yang dihapai warga desa setelah
kehadiran perusahaan-perusahaan tambang. Perusahaan tambang memang
mempekerjakan sejumlah warga desa setempat. Tetapi para pekerja dengan
mudah pindah dari petani ke buruh tambang dan kembali sebagai petani
karena ketidakpastian tentang keberlanjutan kerja di sektor pertambangan.

Di Kalimantan Timur, tambang batubara menjadi penyebab banjir yang
merusak usaha pertanian. Polusi debu selain mengancam kesehatan warga
juga menyebabkan usaha perikanan warga menjadi terganggu. Dampak
serupa juga dialami oleh warga yang tinggal di areal operasi PLTU, industri
yang mengonsumsi batubara. Warga lokal yang bekerja, baik di pertambangan
batubara maupun di PLTU, berada dalam posisi rentan hubungan perburuhan.
Mereka dengan mudah diberhentikan dari perusahaan-perusahaan.
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Di Sumatera Utara, kehadiran PLTU memberi manfaat bagi
warga desa karena memberikan pasokan listrik. Tetapi
pencemaran yang ditimbulkan PLTU berdampak negatif bagi
para nelayan. Karamba-karamba ikan mereka menjadi rusak
dan area tangkapan ikan mereka menjadi semakin jauh.
Sebagian warga desa di sekitar areal PLTU dipekerjakan sebagai
buruh. Tetapi pada umumnya mereka adalah buruh-buruh
kasar. Sementara desa yang tergolong bukan desa Ring 1, atau
tidak dekat dengan PLTU, perusahaan tidak memprioritaskan
warga desanya dalam penerimaan pekerja.

Beberapa tindakan mendesak perlu dilakukan. Mencegah
penambangan di kawasan-kawasan konservasi melalui
penegakkan hukum yang keras. Menutup aktivitas-aktivitas
tambang dan PLTU yang merusak kehidupan ekonomi
warga dan melanggar regulasi-regulasi tentang pengelolaan
lingkungan hidup. Melakukan penelitian mendalam tentang
pengembangan potensi ekonomi warga desa dan membangun
model ekonomi warga yang berkelanjutan.

x
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Executive Summary
Earth is facing its biggest problem: climate change which threatens human
life and biodiversity. The climate crisis has driven the increase of the planet’s
temperature, contributed mainly by greenhouse gas emissions, produced by
human activities, primarily burning fossil fuel. Moreover, fossil fuel has become
the backbone of modern life through the massive consumption of power plants,
transportation, and natural resource-based industries.
To handle the climate crisis, we must reduce emissions as low as possible.
Therefore, the extreme reduction in the use of fossil energy is inevitable. At
the same time, the decisions to shift the power source to renewable energy in
transportation, infrastructure, agriculture and home industries are urgently
needed. This step must be carried out through several priority actions: the
gradual cessation (phase-out) of PLTU [state power plant based on fossil energy]
operations, coal mine production, and mass public transportation.
This solution requires a just transition, a concept and a concrete step to
shift from fossil to renewable energy. The transition process aims to ensure
that it will be conducted without compromising the people’s lives whose
work is directly dependent on carbon-intensive industries. The steps include
the creation of alternative green jobs, including developing the economic
potential of the local community; providing new skills for workers employed
by industries that caused environmental damage to encourage them to work
in pro-environment initiatives; eliminating all forms of destruction in the local
communities and indigenous peoples territories such as deforestation and
land grabbing practices carried out by extractive industries; prompting the
parties (government and industries) to develop sustainable, affordable and
high-quality public transportation and at the same time, reducing the use of
private vehicles; developing a favored approach in education that implement
and promote equitable transitions, which embeds environmental education at
all levels in the educational curriculum.

xii

Following the issues, we have conducted studies in three provinces where the
carbon-intensive industries are located. Namely; the nickel industry area in
Central Sulawesi, the coal industry area in East Kalimantan, and the Steam
Power Plant (PLTU) in North Sumatra. This study shows the negative impacts
on the people living around these industrial areas. In particular, the existing
industries have directly impacted the site, such as environmental pollution and
damaged local socio-economic lives.
In Central Sulawesi, nickel ore mining activities have a significant impact.
Illegal mining threatens the Morowali Nature Reserve and the Orang Wana
minority who inhabit the area. In addition, villagers are dealing with the land
dispute with the company where their farmland overlaps with the mine areas
and air-water pollution issues that are believed to cause the number of catch
fishes to decrease. Another problem; the mining company employs several local
villagers, but it is primarily temporary as the workers return to farming due to
the uncertainty in the workplace.
In East Kalimantan, coal mines are causing flooding that destroys agricultural
businesses. Its dust threatens the health of the residents and pollutes the river/
water, disrupting the local fishing industries. Locals living near the PLTU area
(coal is their primary energy source) experience similar problems. Both locals
who work in coal mining and PLTU are also vulnerable in the workplace, where
the company could unilaterally discharge them.
In North Sumatra, the PLTU appears to benefit villagers as it provides electricity.
However, the company activities caused pollution and harmed local fishing
industries; the activities destroyed the fishing nets. Due to the operation, the
fishermen are forced to fish in areas distant from their village. Even though
many villagers nearby the PLTU area are employed as laborers, they are only
hired as unskilled laborers. In addition, the PLTU only focuses on recruiting
workers from the closest village, not all the impacted areas.

xiii

Based on the finding, actions are urgently needed to be taken.
Firstly, prevent mining in conservation areas through strict
law enforcement. Secondly, gradually close mines and PLTU
that damage the local economic life and violate environmental
management regulations. Finally, to conduct in-depth research
on developing the potential local economy and build a sustainable
community economic model.
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Bab 1
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Emisi gas-gas rumah kaca (GRK) menjadi penyebab utama peningkatan
suhu bumi atau pemanasan global. Perubahan iklim ini memberi dampak
kenaikan suhu rata-rata, cuaca ekstrem, pergeseran populasi dan habitat
satwa liar, naiknya permukaan air laut, dan berbagai dampak lainnya. Semua
perubahan ini muncul saat manusia terus menambahkan gas rumah kaca
yang memerangkap panas ke atmosfer (Masin 2009).

Kajian-kajian telah menunjukkan bahwa peningkatan antropogenik dari
aktivitas-aktivitas manusia menjadi sumber konsentrasi GRK. Aktivitasaktivitas tersebut telah melahirkan emisi karbon dioksida (CO2), metana

(CH4), nitrogen oksida (N2O), dan gas florin (F-gas). Saat ini, karbon dioksida
menyumbang 76% dari emisi GRK secara global, menyusul metana 16%,
nitrogen oksida 6%, dan F-gas 2%. Bahan bakar fosil dan proses industri
menyumbang 65% dari emisi GRK global (EPA nd). International Energy
Agency, IEA, (2021) menyebut emisi karbon dioksida global perkapita dunia
naik dari 3,9 t CO2 perkapita (1990) menjadi 4,4 t CO2 perkapita (2019).

Sementara Indonesia mengalami lonjakan cepat dari 0,7 t CO2 perkapita
(1990) menjadi 2,3 t CO2 perkapita (2020).

Peningkatan konsentrasi GRK terutama terjadi sekitar 300 tahun terakhir.
Pada tahun 2019, konsentrasi karbon dioksida di atmosfer lebih tinggi
daripada kapan pun setidaknya dalam 2 juta tahun terakhir, dan konsentrasi
metana dan nitrogen oksida lebih tinggi daripada kapan pun setidaknya
dalam 800.000 tahun. Sejak tahun 1750, peningkatan konsentrasi karbon
dioksida (47%) dan metana (156%) jauh melebihi, dan peningkatan nitrogen
oksida (23%) sama dengan, perubahan-perubahan multi-milenial alami
antara periode glasial dan periode interglasial setidaknya dalam 800.000
18
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tahun terakhir (IPCC 2021).

Langkah-langkah konkrit untuk percepatan dekarbonisasi ekonomi global
untuk menjawab krisis perubahan iklim. Setelah negara-negara gagal
mencapai kesepakatan sejak 1992, tonggak pencapaian (milestone) adalah
lahirnya Paris Agreement (Kesepakatan Paris) saat penyelenggaraan
Conference of the Parties (COP) 21 di Paris, 12 Desember 2015. Ditandatangani 196 negara, sebagai sebuah kesepakatan multilateral yang mengikat,
semua negara sepakat untuk mengendalikan suhu global agar rata-rata berada
di bawah 2 derajat selsius dan membatasi kenaikan suhu 1,5 derajat selsius
di atas era sebelum revolusi industri (UNFCCC, 2016). Kesepakatan Paris
menjadi langkah penting bagi semua negara untuk mememerangi perubahan
iklim dan dampak-dampak yang ditimbulkannya. Kesepakatan dekarbonisasi
untuk menerapkan nol emisi pada tahun 2050. Indonesia sudah meratifikasi
Kesepakatan Paris dengan diterbitkan Undang-undang Nomor 16 tahun
2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to hhe United Nations Framework
Convention on Climate Change (Presiden Republik Indonesia 2016).

Menghentikan peningkatan GRK memerlukan percepatan transisi menuju
sistem energi berkelanjutan. Target paling penting adalah pengendalian
sektor kelistrikan. Karena sektor ini menyumbang langsung 25% emisi GRK
secara global pada tahun 2010 (IPCC 2014). Sejauh ini, di sektor kelistrikan
global, pembangkit berbahan bakar batubara menyumbang 72% emisi
karbon dioksida dari keseluruhan jenis pembangkit listrik. Pembangkitpembangkit berbasis gas dan minyak masing-masing menyumbang 22%
dan 5% (IEA 2020). Batubara memang masih merupakan sumber utama
energi pembangkit listrik dunia. Sumbangan pembangkit yang sarat karbon
ini mencapai lebih dari 36%. Pada tahun 2021, kapasitas pembangkit listrik
global berbasis batubara diperkirakan mencapai 2.140 GW (IEA 2020).
Sebagai salah satu negara penghasil utama batubara dunia, pada tahun 2020,
Indonesia menghasilkan 562,5 juta ton batubara (APBI ICMA 2021). Jumlah
tenaga kerja yang menyangga industri ini mencapai 150.000 orang pada
tahun 2019 (ESDM, 2020). 72% dari produksi batubara tahun 2020 diekspor
Bab 1 - Pendahuluan
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ke pasar internasional. Hampir 80% penggunaan batubara domestik adalah
untuk kebutuhan pembangkit listrik (APBI ICMA 2021). Dari total kapasitas
terpasang pembangkit listrik di Indonesia 72.750 MW, pembangkit berbasis
batubara – pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) – menyumbang 47,67%
(ESDM 2021a).
Dekarbonisasi sektor kelistrikan mendesak dilakukan melalui pengalihan
dari pembangkit-pembangkit berbasis batubara, gas, dan bahan bakar minyak
ke pembangkit-pembangkit energi terbarukan. Kendati masih kecil, tetapi
total kapasitas terpasang pembangkit listrik berbasis energi terbarukan
global sudah mencapai 200 GW pada tahun 2020 dan diharapkan meningkat

menjadi 218 GW pada tahun 2021. Energi terbarukan penting adalah
pembangkit listrik tenaga surya dan angin. Pada tahun 2021, secara global
pembangkit solar photovoltaic mencapai 38 GW. Sementara pembangkit
tenaga angin diperkirakan sekitar 68 GW (IEA 2020). Indonesia memiliki
potensi energi baru dan terbarukan (EBT) sangat besar. Sekitar 443.208 MW
(PLN 2021), tetapi yang sudah dimanfaatkan masih sangat sedikit. Terbesar
adalah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas terpasang
7,75% dari total kapasitas terpasang pembangkit di Indonesia pada tahun
2020. Pembangkit listrik yang menanfaatkan angin dan matahari masih
sangat kecil (ESDM 2021a). PLN menargetkan selama periode 2021-2030
akan membangun pembangkit EBT dengan kapasitas terpasang 20.923 MW
(PLN 2021).
Dekarbonisasi juga sangat penting menyasar sektor transportasi. Karena
pada tahun 2010, sektor ini menyumbang langsung 14% terhadap emisi GRK
global. Ini terutama bersumber dari pembakaran energi fosil oleh kendaraankendaraan darat (IPCC 2014). Salah satu solusinya adalah beralih dari
penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil dengan kendaraan listrik. Pada
tahun 2020, ada sekitar 10 juta mobil listrik sedang beroperasi di dunia dan
diharapkan bisa mencapai 145 juta pada tahun 2030. Kendaraan-kendaraan
listrik baterai (battery electric vehicles, BEVs) menyumbang dua pertiga dari
total kendaraan listrik pada tahun 2020 (IEA 2021a). Operasi kendaraan
listrik memang menghasilkan zero emisi.
20
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Sayangnya, rantai nilai produksi komponen-komponen kendaraan listrik
sarat dengan energi kotor. Produksi baterai, misalnya, berawal dari kegiatan
penambangan, peleburan, dan pemurnian yang rakus energi fosil. Pembuatan
baterai yang memiliki kandungan nikel sebagai bahan bakar kendaraan listrik
membutuhkan nikel olahan dengan kualitas bagus. Proses pembuatannya
menggunakan teknologi hidrometalurgi, high pressure acid leaching (HPAL)
yang rakus energi dan menghasilkan emisi GRK yang tinggi (Nortgate and
Jahanshah 2011). Saat ini, nickel-mangan-kobal menjadi campuran kimia
dominan untuk pembuatan baterai kendaraan listrik jenis Li-on dengan
kontribusi pasar 71%. Sementara campuran nikel-kobal-alumunium
menyumbang sekitar 25% (IEA 2021). Kendati penggunaan kendaraan
listrik di Indonesia masih sangat terbatas, tetapi Indonesia menjadi penting
dalam rantai nilai produksi baterai kendaraan listrik. Indonesia sebagai
pemilik cadangan terbesar dan penghasil utama nikel ore di dunia (USGS
2021) sedang diserbu investor asing untuk membangun fasilitas produksi
penghasil bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik (Sangadji et
al 2019). Dengan demikian, peningkatan penggunaan kendaraan berbasis
baterai sebagai pengganti kendaraan berbahan bakar fosil mengandung jejak
karbon via rantai nilai produksi baterai.
Sejumlah kajian menyarankan salah satu solusi terhadap masalah iklim di
sektor transportasi adalah dengan menjadikan angkutan-angkutan umum
(public transportations) sebagai opsi mobilitas (lihat Chaturvedi and Kim
2015; UITP 2014). Di Amerika Serikat, angkutan-angkutan umum menghemat
63 juta metrik ton emisi setara karbon dioksida pada tahun 2018 -- setara
dengan menghentikan 16 pembangkit listrik tenaga batu bara beroperasi
selama setahun (McGraw 2021). Sayangnya, di negara-negara Asia, termasuk
Indonesia, angkutan-angkutan umum belum menjadi alternatif bagi warga
yang mau bepergian. Karena, banyak kota-kota di Asia menyediakan
angkutan-angkutan umum yang murah, tetapi penuh sesak, kotor, dan tidak
aman, sehingga mendorong orang memilih bepergian dengan kendaraan
pribadi (Timilsina and Shrestha 2009).
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1.2 Konsep Transisi Berkeadilan
Konsepsi transisi berkeadilan menekankan usaha ke arah sebuah masyarakat
baru rendah karbon di masa depan dan bersandar pada prinsip-prinsip
persamaan dan keadilan (Newell and Mulvaney 2013). Transisi berkeadilan
melindungi alam dan pekerja dalam strategi dekarbonisasi (Stevis and Felli
2016). Menurut UN Conference of the Parties to the Climate Change Convention
(UNFCCC) di Cancún (2010), transisi berkeadilan memastikan langkah
menuju ekonomi rendah karbon yang adil, berkelanjutan, dan sah di mata
warga. Transisi berkeadilan menangani krisis ganda perubahan iklim dan
ketidaksetaraan. Prinsip-prinsip transisi yang adil harus memiliki jangkauan
yang luas dan multidimensi, mengatasi ketidaksetaraan sosial, dan ekonomi
yang ada sambil berhati-hati agar tidak memperburuknya. Hal ini dilakukan
dengan menempatkan pekerja dan masyarakat di pusat perdebatan transisi,
yang melibatkan pemangku kepentingan selama proses pengambilan
keputusan.
Sebagai sebuah konsep, transisi berkeadilan bersandar pada ide tentang kerja
dan lingkungan hidup. Tidak heran, secara historis ide transisi berkeadilan
muncul dari gerakan buruh (Wang and Lo 2021). Rumusan paling awal
tentang transisi berkeadilan diperkenalkan oleh gerakan serikat pekerja di
Amerika Serikat pada dasawarsa 1980-an. Gerakan tersebut lahir sebagai
reaksi terhadap peraturan-peraturan baru tentang polusi udara dan air
yang memiliki implikasi terhadap penutupan pabrik sehingga merugikan
kaum buruh. Ini kemudian menyebar ke Inggris dan kemudian juga ke
negara-negara sedang berkembang seperti Afrika Selatan. Terakhir menjadi
perhatian organisasi buruh internasional seperti International Trade Union
Confederation (ITUC). Organisasi ini melihat masalah iklim sebagai bagian
tidak terpisahkan dari isu perburuhan. Oleh karena, ITUC menganggap
transformasi keseluruhan masyarakat sebagai syarat utama. Bukan suatu
penyelesaian dangkal terhadap masalah ketidak-adilan dan degradasi
lingkungan semata (Newell and Mulvaney 2013). ITUC lantas bekerja
sama dengan International Labour Organization (ILO) dan United Nation
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Environmental Programme (UNEP) memperkenalkan “green job” sebagai
unsur pokok dari transisi berkeadilan (Stevis and Felli 2015).

Dalam perkembangannya, ide transisi berkeadilan berhubungan erat
dengan ide keadilan lingkungan hidup (environmental justice) (Evans and
Phelan 2016; Wang and Lo 2021). Dengan konsep keadilan lingkungan
hidup mencakup keadilan iklim (climate justice) dan keadilan energi (energy
justice), konsep transisi berkeadilan juga mengalami perluasan makna. Tidak
lagi semata berkaitan dengan pekerja-pekerja industri yang memproduksi
dan pekerja-pekerja industri yang mengonsumsi bahan bakar minyak, tetapi
juga meliputi masyarakat yang hidup di tengah-tengah area yang tinggi polusi

karena keberadaan industri-industri berbasis bahan-bahan bakar fosil seperti
yang dialami oleh masyarakat-masyarakat marginal. Atau masyarakat dengan
kehidupan ekonomi nonkapitalis tetapi terdampak oleh kegiatan-kegiatan
ekstraksi sumber daya alam yang sarat dengan karbon. Secara politik,
perluasan makna ini memberi ruang lebih luas dan menarik dukungan warga
yang rentan dan termarginalisasi ke dalam sebuah front bersama menentang
blok kekuasaan industri-industri bahan bakar fosil (Wang and Lo 2021).
Transisi berkeadilan menjadi mutlak karena bumi di mana kita hidup saat
ini tidak berkesinambungan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.
Kita hidup dalam sebuah dunia yang mengalami krisis kronis secara organik,
yakni krisis global perubahan iklim. Pembakaran energi fosil adalah penyebab
paling utama. Ini terutama terjadi sejak populasi manusia di muka bumi
terintegrasi ke dalam sistem kapitalisme (Malm 2016; Angus 2016; Alvater
2006). Sistem yang mengkomodifikasi alam demi maksimasi profit. Dalam
waktu bersamaan dunia juga berhadapan dengan krisis ketidak-adilan. Tidak
pernah terjadi dalam sejarah, kecuali di bawah sistem kapitalisme, di mana
umat manusia mengalami kelimpahan kekayaan seperti saat ini. Tetapi hanya
segelintir orang menguasai limpahan kekayaan itu. Sebuah data menyebut 66
orang paling kaya di dunia memiliki kekayaan yang sama dengan 3,5 miliar
populasi penduduk paling miskin di dunia (ITUC 2014). Akumulasi kekayaan
untuk segelintir orang berlangsung dengan mengorbankan kepentingan
mayoritas dan alam.
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Menyadari krisis iklim dan ketidak-adilan karena kapitalisme, solusi teoritik
dan aksi untuk transisi berkeadilan telah diletakkan dalam beberapa agenda.
Salah satunya adalah di dalam apa yang sekarang dipopulerkan dengan
sebutan Green New Deal atau Green Capitalism. Solusi yang menekankan alam
bisa diselamatkan via intervensi pemerintah dan introduksi teknologi bersih
melalui mekanisme pasar. Sebaliknya, pandangan ekososialis mensyaratkan
sebuah perubahan mendasar dari masyarakat kapitalis menuju sebuah
masyarakat paskakapitalis (Foster 2019). Sebuah masyarakat baru yang
berbasis pada kontrol bersama secara demokratis terhadap kehidupan
ekonomi dengan mengutamakan kepentingan sosial dan lingkungan hidup
(lihat Schwartzman 2011). Perubahan mendasar seperti ini menjadi titik
tolak transisi berkeadilan dalam perspektif ekososialis. Sebuah perubahan
yang tentu saja tidak akan terjadi tanpa perjuangan. Yakni, perjuangan
melalui protes-protes bersama, gerakan buruh, dan kekuatan-kekuatan sosial
manapun yang termobilisasi untuk merebut kekuasaan pada semua level.
Untuk menentang kapitalisme fosil (White 2020).

1.3 Tujuan
1.
2.
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Mengidentifikasi dampak pertambangan nikel dan batu bara, serta PLTU
terhadap masyarakat lokal

Mengidentifikasi potensi sumber daya alam lokal sebagai basis ekonomi
alternatif berkelanjutan
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Bab 2
Metode
2.1 Lokasi
Penelitian lapangan dilakukan pada bulan Oktober – Desember 2021.
Penelitian dilakukan di tiga pulau yang ada di Indonesia yaitu di Sulawesi,
Kalimantan, dan Sumatra. Tiga pulau besar tersebut secara khusus dipilih
karena menjadi tuan rumah industri berbasis sumber daya alam yang padat
karbon dan sedang tumbuh dengan pesat.

Gambar 2.1. Lokasi penelitian
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Sulawesi. Di Sulawesi studi dipusatkan di Sulawesi Tengah, sebuah provinsi
di mana eksploitasi bijih nikel dan industri pengolahannya tumbuh sangat
pesat sejak dekade lalu. Kabupaten Morowali Utara yang merupakan salah
satu kabupaten dengan pertumbuhan eksploitasi bijih nikel dan industri
pengolahannya sedang berkembang menjadi sasaran studi ini. Secara khusus
studi ini dilakukan di tiga desa yaitu Desa Lembah Sumara, Desa Tambayoli,
dan Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara.
Kalimantan. Di Kalimatan studi difokuskan di Kalimantan Timur, sebuah
provinsi terkemuka dalam industri batubara di Indonesia. Kajian ini memilih
Kabupaten Kutai Timur, khususnya di Kecamatan Marang Kayu, dengan lokus

studi Desa Santan Ulu, Santan Ilir, dan Santan Tengah. Ketiga desa tersebut
paling dekat dengan kegiatan pertambangan batu bara milik PT Indominco
Mandiri. Selain Kutai Timur, studi ini juga memilih Kota Bontang untuk melihat
pembangkit listrik berbasis batubara. Studi lapangan dilakukan di Desa Lok
Tunggul RT 15, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, di
mana terdapat warga tinggal di areal yang berdekatan dengan PLTU.
Sumatera. Di Sumatera penelitian dipusatkan di Provinsi Sumatera Utara,
salah satu provinsi dimana PLTU skala besar sudah beroperasi dan PLTU baru
masih akan dibangun lagi. Kajian ini dipusatkan di Kabupaten Langkat di
mana PLTU Pangkalan Susu beroperasi. Studi kasus dilakukan di Desa Pintu
Air, Desa Pulau Sembilan, dan Desa Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu.
Desa-desa tersebut merupakan desa yang paling dekat dengan lokasi PLTU
Pangkalan Susu.

2.2 Alat dan Bahan
Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sheet yang
digunakan saat proses wawancara, recorder untuk merekam saat proses
wawancara, alat tulis, serta kamera untuk dokumentasi.
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2.3 Metode Wawancara
Metode yang digunakan saat proses wawancara yaitu menggunakan teknik
snowball sampling (Neuman 2003). Metode ini merupakan metode yang
digunakan untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengambil sampel pada
suatu jaringan atau rantai hubungan yang terus menerus. Wawancara
dilakukan di desa-desa terhadap satu responden kemudian bergulir ke
responden lainnya berdasarkan rekomendasi responden sebelumnya.
Responden yang diwawancarai berada di usia 17 tahun ke atas dengan variasi
latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda.
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Bab 3
Hasil dan Pembahasan
3.1 Sulawesi Tengah

Gambar 3.1. Lokasi pengambilan data di Sulawesi

3.1.1 Konteks
Tiga desa area studi merupakan desa-desa pertanian yang terintegrasi ke
dalam sirkuit industri berbasis sumber daya alam. Ketiga desa paling dekat
dengan, atau merupakan bagian dari, kegiatan penambangan dan pengolahan
nikel yang tumbuh di Morowali Utara sejak awal dekade lalu. Yakni, industri
yang sarat dengan emisi karbon dioksida, baik dalam penambangan dan
pengakutan bijih nikel yang mengonsumsi jutaan ton bahan bakar fosil,
maupun dalam pengolahan bijih nikel yang memerlukan pasokan listrik skala
besar bersumber PLTU batubara. Dengan demikian, desa-desa sasaran studi
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ini terdampak secara langsung dan tidak langsung dari kegiatan penambangan
dan pengolahan nikel di sana.

Ada beberapa perusahaan tambang pemegang izin usaha pertambangan (IUP)
yang memiliki areal konsesi di sekitar desa-desa itu. Seperti yang terlihat di
Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, antara lain PT Cipta
Hutama Maranti dengan luas konsesi 199 hektar, PT Mega Indah Persada
dengan luas 193 hektar, PT Latanindo Mining dengan luas 131 hektar dan
CV Surya Amindo Perkasa dengan luas 160 hektar. Perusahaan-perusahaan
tersebut memegang IUP operasi produksi. Kecuali PT Mega Indah Perkasa
yang akan berakhir tahun depan, ketiga pemegang IUP lainnya akan berakhir
di awal dekade 2030-an.

Kegiatan penambangan nikel di Morowali Utara mulai berlangsung sejak
awal dasawarsa 2010-an. Setelah pemerintah kabupaten menerbitkan
ratusan IUP nikel yang menghasilkan bijih nikel untuk pasar internasional.
Penambangan nikel tanpa kontrol terjadi di mana-mana di Morowali
Utara. Bahkan, penambangan ilegal juga berlangsung di dalam kawasan
Cagar Alam Morowali, sebuah kawasan konservasi seluas 209.400 hektar.
Penambangnya adalah PT Gemah Ripah Pratama (GRP). Dengan IUP yang
diterbitkan Bupati Morowali pada tahun 2011 seluas 145 hektar, perusahan
menambang di dalam kawasan konservasi itu. Perusahaan juga membabat
hutan bakau sejauh 1,5 kilometer di Desa Tambayoli, Desa Tamainusi, dan
Desa Tondoyondo di Kecamatan Soyo Jaya. Jaringan Advokasi Tambang
(Jatam) Sulawesi Tengah pernah melaporkan kasus penambangan tersebut
di Kementerian Kehutanan. Tetapi tidak ada tindakan hukum apapun (Adhi
KSP 2012; Maruto 2013; Mongabay 2013). Aktivitas penambangan kemudian
terhenti menyusul larangan ekspor bijih nikel awal 2014.
Setelah Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) beroperasi sejak
pertengahan dasawarsa lalu, perusahaan-perusahaan pemegang IUP kembali
beroperasi. Termasuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Morowali
Utara. Mereka pada umumnya mengolah bijih nikel dan memasoknya ke IMIP,
sebuah kawasan industri logam dasar berbasis nikel terbesar di Indonesia.
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Industri smelter yang tumbuh di dalam kawasan itu mengonsumsi puluhan
juta ton bijih nikel setiap tahun untuk memproduksi nickel pig iron (NPI) dan
produk-produk turunan baja nirkarat (stainless steel) (Sangadji 2020).

Ekspansi industri pengolahan nikel juga merambah ke Morowali Utara. Saat
ini, sudah berdiri kawasan industri berbasis nikel, Stardust Estate Investment
(SEI) di Desa Bunta, Bungintimbe dan Tanauge, Kecamatan Petasia dan Petasia
Timur. Pengelolanya adalah PT SEI. Sudah ada tiga tenan di kawasan industri
itu. Ketiganya masing-masing membangun pabrik peleburan (smelter) nikel
setengah jadi: PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) diharapkan memproduksi
NPI dengan kapasitas 1,8 juta ton pertahun; PT Nadesico Nickel Industry
(NNI) dengan kapasitas 1,8 juta ton pertahun, dan PT Ideon Nickel Industry
(NNI) dengan kapasitas 150.000 ton pertahun.

Proyek smelter GNI sudah mengalami perkembangan pesat dalam
pembangunannuya. Dengan total nilai investasi USD 2,7 miliar, perusahaan
berencana membangun fasilitas smelter dengan 52 jalur (line) produksi
berbasis teknologi rotary kiln electric furnace (RKEF). Di akhir 2021, 24 line
akan beroperasi dengan menyerap 13 juta ton bijih nikel setiap tahun (Liu
2021). Sebagai industri yang padat energi, perusahaan akan mengoperasikan
PLTU dengan kapasitas terpasang 1.095 MW. Perkembangan tersebut akan
memicu ledakan eksploitasi bijih nikel oleh para pemegang IUP khususnya di
Morowali Utara. Implikasinya, tekanan terhadap penduduk dan sumber daya
alam di Morowali Utara akan semakin meningkat.

GNI sendiri merupakan anak usaha dari De Long Nickel Co. Ltd dari Tiongkok.
Perusahaan yang berkantor pusat di Jiangsu itu juga memiliki fasilitas smelter
nikel terbesar di Konawe, Sulawesi Tenggara. Beroperasi melalui PT Virtue
Dragon Nickel Industry (VDNI), De Long menguasai industri penghasil NPI
dan baja nirkarat yang beroperasi di dalam Virtue Dragon Nickel Industry
Industial Park di sana.
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3.1.2 Desa Lembah Sumara
a. Profil Desa
Desa Lembah Sumara merupakan desa yang dekat dengan Cagar Alam
Morowali dan hutan lindung. Desa ini memiliki penduduk sebanyak 229 KK
yang terdiri dari 777 jiwa. Mayoritas penduduk beragama islam (771 orang)
dan sisanya beragama kristen. Mayoritas warga di desa ini adalah petani/
pekebun (158 orang). Ada beberapa aparatus sipil negara (ASN), pegawai
honorer, dan karyawan swasta. Penduduk Desa Lembah Sumara terdiri dari
transmigran asal Jawa. Mereka ditempatkan di sana oleh pemerintah sejak
awal dasawarsa 1990-an. Selain ada juga orang Bugis yang bermigrasi secara
spontan dan penduduk asli setempat.
Lembah Sumara dan sekitarnya sebenarnya merupakan wilayah yang terbuka.
Bahkan sejak sejak zaman kolonial. Terutama karena daerah itu merupakan
salah satu sentral dari kegiatan penyadapan, perdagangan, dan ekspor damar
di masa kolonial (Schrauwers 2000; Henley 2002), termasuk melibatkan
Suku Wana, suku asli di sana. Wana sendiri berasal dari bahasa Sangsekerta
yang berarti hutan. Tampaknya, sebutan Wana dipakai oleh orang luar untuk
mengidentifikasi mereka sebagai “orang dari hutan” (Atkinson 1989).
b. Sosioekonomi
Desa Lembah Sumara menjadi penghasil beras utama bagi Kabupaten
Morowali Utara. Tanah sawah di desa ini memiliki kondisi air yang sangat
melimpah sehingga para petani tidak perlu menggunakan sistem irigasi
buatan.
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Gambar b. Kondisi sawah yang ada di Desa Lembah Sumara

Terdapat seorang petani yang direkrut oleh seorang pegawai negeri yang
tinggal di Kolonodale (Gambar 3.1.) untuk menanam dan memelihara
perkebunan kelapa sawit seluas 22 ha. Kelapa sawit tumbuh sangat baik di
desa ini dan menghasilkan panen yang baik.

c. Masalah
Para petani sawah memiliki permasalahan yang merugikan. Mereka
mengatakan bahwa adanya peningkatan jumlah hama secara drastis, seperti
tikus yang memakan padi mereka dan menyebabkan gagal panen. Selain itu,
beberapa petani menyatakan terjadi pergeseran musim, dengan musim hujan
yang semakin panjang dan musim kemarau yang semakin pendek. Hal ini
menyebabkan semakin sering terjadi banjir yang mengakibatkan gagal panen.
Seorang petani bilang banjir yang terjadi di tahun 2020 mengakibatkan
beberapa ekor buaya masuk ke dalam sawah mereka.

Aktivitas pertambangan berdampak langsung terhadap para petani. Mereka
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mengklaim bahwa partikel debu dari kegiatan pertambangan terkadang
tertiup ke sawah. Jika partikel debu tersebut menempel pada permukaan
tanaman, maka dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman serta hasil
panennya.

Para petani juga tidak bisa menanam jenis tanaman lain selain padi. Karena
tanaman palawija lainnya tidak bisa tumbuh di tanah yang terlalu banyak air.
Mereka pernah menanam jagung dan cabai. Namun pertumbuhannya tidak
normal, seperti cenderung kerdil dan cepat layu.
Sebenarnya para petani bisa menemukan tanah yang dapat digunakan untuk
menanam tanaman palawija di lereng-lereng gunung. Masalahnya, lerenglereng tersebut sudah termasuk area hutan lindung, sehingga mereka tidak
bisa memanfaatkannya.
Di tengah-tengah ekspansi perkebunan sawit oleh swasta besar di Morowali
Utara, beberapa warga di desa ini juga menanam kelapa sawit. Ada potensi
baik para petani untuk menanam kelapa sawit sebagai alternatif. Hanya saja,
bagi para petani, itu memberatkan karena memerlukan modal besar untuk
membeli bibit kelapa sawit.

d. Potensi
Beberapa petani mencoba dengan budidaya nilam (Pogostemon cablin).
Mereka berhasil karena tidak ada hama yang memakan tanaman ini. Tetapi
pemeliharaannya membutuhkan banyak tenaga kerja yang besar. Mereka
pada akhirnya tidak tertarik menanam tanaman ini.

Peternakan merupakan potensi lain di desa ini. Peternakan sapi menjadi
mata pencaharian yang bagus, karena terdapat banyak lokasi rumput.
Para peternak sapi bisa meraup untuk untung besar. Selain beternak sapi,
beternak ayam juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Ayam di desa
ini memiliki harga sekitar IDR150.000 perkilogram dan telurnya seharga IDR
2,000 perbutir.
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3.1.3 Desa Tamainusi
a. Profil desa
Desa Tamainusi merupakan desa dengan luas 272,27 km2. Di desa ini, terdapat
183 kepala keluarga yang terdiri atas 678 jiwa. Mayoritas warga desa bekerja
sebagai petani (145 orang), nelayan (40 orang), dan sisanya bekerja sebagai
karyawan dan pertukangan. Penduduknya heterogen secara kesukuan, terdiri
dari suku asli setempat dan suku-suku pendatang. Mayoritas warga beragama
Islam dan satu orang beragama Kristen.
b. Sosioekonomi
Warga Desa Tamainusi pada umumnya menanam merica, kakao, nilam,

pisang, kentang, cengkeh, sagu, dan cabe rawit. Mereka menjual hasil kebun
di desa sendiri selain menjual juga ke pembeli yang datang dari luar desa.
Biasanya para pembeli datang dari Kabupaten Poso.
c. Masalah
Desa Tamainusi merupakan salah satu desa yang sangat dekat dengan lokasi
penambangan bijih nikel yang masih beroperasi sampai sekarang. Oleh
karena itu, menjadi desa yang sangat terdampak oleh kegiatan penambangan.
Ketika penambangan nikel mulai marak di awal dasawarsa lalu, aktivitas
penambangan terjadi di areal yang tumpang tindih dengan lahan milik warga.
Saat itu, sebagian warga desa yang sebelumnya bekerja sebagai pemecah
batu di sekitar sungai tidak bisa lagi melakukannya. Karena areal itu sudah
dikuasai oleh perusahaan tambang. Termasuk penutupan jalan umum
menuju pelabuhan desa karena dilewati kendaraan-kendaraan berat milik
perusahaan (Reny Sri Ayu 2012)

Penambangan nikel juga menimbulkan dampak terhadap para nelayan di desa
itu. Saat ini mereka mengeluh karena hasil tangkapan ikan menurun drastis.
Bahkan, jenis ikan tertentu yang dulunya masih sering ditangkap, sekarang
mereka tidak bisa lagi memperolehnya. Para nelayan mengklaim bahwa
lima tahun lalu mereka dapat menangkap ikan hingga 5.000 ekor. Sekarang,
mereka sudah merasa beruntung jika bisa memperoleh 1.000 ekor ikan.
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Penambangan nikel memang berdampak luas terhadap ekosistem laut di
sana. Di musim hujan, material-material hasil penambangan terbuka di
dibawa air ke laut dan mengubah warna air laut menjadi kemerah-merahan.
Sedimen-sedimen menutup badan terumbu karang dan merusaknya. Padahal
terumbuh karang merupakan tempat mencari makan dan berkembang
biak bagi ikan. Para nelayan mengklaim kehadiran lumba-lumba di wilayah
tangkapan ikan mereka karena mengikuti kapal tongkang pengangkut bijih
nikel. Mereka menganggap lumba-lumba sebagai hama karena memakan
ikan hasil tangkapan nelayan dan merusak pukat mereka.
Dampak negatif dari pertambangan nikel membuat seorang warga mengatakan

bahwa tidak ada lagi sumber daya alam yang kelak bisa diwariskan ke anak
cucunya. Dia bahkan meminta anaknya untuk pergi dari desa dan mencari
sumber penghidupan lain di tempat yang lebih baik.
Para petani di desa itu juga menghadapi gagal panen. Misalnya, merica yang
berjamur di bagian batang dalam tanah menyebabkan pohon merica mati.
Adanya perubahan iklim seperti curah hujan yang tinggi juga menyebabkan
merica mati. Tanaman-tanaman perkebunan juga kerap diserang hama
seperti serangga dan gangguan dari monyet.

d. Potensi
Potensi yang bisa dikembangkan di desa ini adalah tambak ikan. Tambak bisa
membantu nelayan membudidayakan ikan. Karena produktivitas tangkapan
ikan laut sudah menurun. Hanya saja, pembuatan tambak ikan memerlukan
biaya tidak sedikit. Diperkirakan nilainya mencapai IDR100 juta.
Dari segi pertanian tanaman pangan, desa ini berpotensi mengembangkan
tanaman padi. Hanya hanya saja ketersedian lahan persawahan sangat
terbatas. Hal ini yang menyebabkan warga memilih berkebun di dekat hutan
lindung.
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3.1.4 Desa Tambayoli
a. Profil Desa
Desa Tambayoli memiliki luas wilayah 114,2 km2. Penduduknya berjumlah
714 jiwa. Mayoritas warga desa bekerja sebagai petani/pekebun (217 orang).
Latar belakang suku penduduknya bersifat heterogen. Mereka terdiri dari
suku asli setempat dan suku-suku pendatang.
b. Sosioekonomi
Para petani menanam berbagai jenis tanaman dengan hasil-hasil pertanian
yang diperdagangkan. Mereka menjual padi langsung ke Kolonodale. Mereka
juga menjualnya di desa sendiri sambil menunggu pembeli dari luar desa. Para
petani juga menjual hasil-hasil kebun seperti cengkeh, merica, biji kakao, ubi,

cabai, tebu, pisang, dan nilam. Mereka menjual cengkeh ke Kolonodale, Poso,
dan Palu. Seorang warga di desa yang menanam kelapa sawit dengan modal
dan bibit diperoleh dari seseorang di Kolonodale.
Di desa ini terdapat Suku Wana yang tinggal di dalam Cagar Alam Morowali.
Suku Wana mendapatkan pengakuan terhadap hak masyarakat adat dalam
mengelola hutan berdasarkan KepMen LHK Nomor: SK. 6747/MENLHKPSKL/KUM.1/12/2016. Hasil sensus Balai Konservasi Sumber Daya Alam
(BKSDA) Sulawesi Tengah menyebut terdapat 104 kepala keluarga dengan
jumlah 592 jiwa yang bermukim di dalam Cagar Alam Morowali. Mereka
tinggal di lembah-lembah dan bukit-bukit di sepanjang Sungai Salato. Suku
tersebut juga bertani dan berkebun di dalam hutan. Mereka akan membuka
lahan dengan cara membakar dan ladang digarap selama 1 hingga 2 tahun.
Setelah masa penanaman beberapa kali, mereka meninggalkan ladang
tersebut selama 3 tahun untuk mengembalikan kesuburan tanah (KSDAE
2021). Biasanya hasil bertani dan berkebun hanya digunakan untuk makan
sehari-hari. Hanya jenis tumbuhan nilam yang mereka jual ke pasar. Selain
bertani dan berkebun, mereka juga memanfaatkan hasil hutan bukan kayu
seperti damar dan rotan. Mereka mencari getah damar untuk dijual. Jika
musim lebah, mereka juga mencari madu untuk dijual.
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c. Masalah
Penambangan bijih nikel pernah terjadi di dalam Cagar Alam Morowali. Tetapi
sudah berhenti beberapa tahun lalu. Pada tahun 2012, salah satu perusahaan
tambang nikel yang mengobrak-abik kawasan konservasi itu adalah PT GRP.
Perusahaan membangun jalan hauling koridor tambang galian ke pelabuhan
yang membentang di tengah-tengah pemukiman penduduk dan memiliki
stockyard bijih nikel di Desa Tambayoli. Luasnya mencapai satu hektar. Saat
itu banyak warga di Desa Tambayoli menjadi pekerja di perusahaan tambang
(Mongabay 2013; Adhi KSP 2012). Namun setelah perusahaan tidak lagi
beroperasi karena masalah perizinan, mereka kembali menjadi petani.

Cagar Alam Morowali masih menjadi habitat bagi satwa endemik Sulawesi
seperti burung maleo, julang sulawesi, anoa, babirusa, dan kuskus. Habitat
mereka terancam karena penambangan bijih nikel di Morowali Utara.
Seorang warga menyatakan bahwa perusahaan tambang masih terus
melakukan pengambilan sampel di dalam cagar alam untuk mencari lokasi
pertambangan nikel. Dikhawatirkan, penambangan ilegal yang dilakukan
dalam kawasan lindung itu akan mengancam kehidupan satwa endemik.
Penambangan di dalam kawasan konservasi itu juga akan mengancam Orang
Wana, suku minoritas, yang menjadi benteng kehidupan di dalam kawasan
hutan itu.

d. Potensi
Selain sektor pertanian, suku Wana juga memberi potensi bagi desa ini.
Pengembangan wisata suku Wana bisa memberikan daya tarik untuk mengenal
budaya suku tersebut. Selain karena suku minoritas tersebut berperan dalam
menjaga Cagar Alam Morowali agar lestari. Mereka memanfaatkan hasil yang
disediakan alam dengan penuh kearifan dan memperbaikinya dengan cara
alami. Jika terdampak karena kegiatan pertambangan, dikhawatirkan akan
terjadi konflik. Karena suku wana sulit untuk dipindahkan ke perkampungan.
Meskipun pemerintah sudah berupaya memukimkan mereka melalui
program-program pemukiman kembali. Juga, Cagar Alam Morowali yang
menyimpan satwa endemik memberi daya tarik bagi para peneliti satwa dan
pencinta alam. Intinya, wisata budaya dan ekowisata sangat berpotensi untuk
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dikembangkan di desa tersebut.

3.2 Kalimantan Timur

Gambar 3.2. Lokasi penelitian di Kalimantan Timur

3.2.1 Konteks
Kalimantan Timur merupakan daerah utama batubara di Indonesia.
Provinsi yang oleh karena itu sangat terkait dengan jejak-jejak emisi karbon.
Provinsi ini memiliki deposit sumber daya batubara sebesar 59.691,15 juta
ton dan cadangan sebesar 10.951,37 juta ton pada 2020. Atau 40% dari
total sumber daya dan 42,40% dari total cadangan batubara di Indonesia.
Untuk mengolahnya, pemerintah menerbitkan perizinan dalam berbagai
bentuk untuk berbagai investor. Terdapat 25 pemegang Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), 13 penanaman modal asing,
dan 265 pemegang IUP penanaman modal dalam negeri (ESDM 2021b).
Sebenarnya, sejarah eksploitasi batubara di provinsi ini sudah berlangsung
di masa penjajahan Belanda (Ter Braake 1977).
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Batubara sangat sentral dalam perekonomian Kalimantan Timur. Pada tahun
2020, angka produksinya mencapai 187,8 juta ton atau 33,27% dari total
produksi batubara Indonesia (BPS Kalimantan Timur 2020; APBI ICMA 2021).
Angka produksi 2020 provinsi itu meningkat dari tahun 2019 yang sebesar
111,7 juta ton. Tetapi, masih jauh di bawah angka produksi tahun 2018 yang
mencapai 257,1 juta ton. Lebih 60% produksi batubara Kalimantan Timur
bersumber dari PKP2B. Sisanya dari perusahaan-perusahaan pemegang IUP
(BPS Kalimantan Timur nd). Sebagian produksi batubara Kalimantan Timur
untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional. Pada tahun 2020, nilai
ekspor FOB batubara (dalam berbagai bentuk produk) mencapai USD 9,6
miliar atau 74% dari total nilai ekspor Kalimantan Timur (BPS Kalimantan
Timur 2020).
Produksi batubara Kalimantan Timur juga untuk kebutuhan pasar domestik.
Terutama untuk memasok kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)
yang beroperasi di berbagai provinsi di Indonesia. Termasuk PLTU yang
beroperasi di Kalimantan Timur. Pada tahun 2020, dengan total kapasitas
terpasang PLTU – baik yang di operasikan PLN maupun IPP – di Kalimantan
Timur 834 MW atau 47% dari total kapasitas pembangkit listrik terpasang di
sana (ESDM 2021), maka pasokan jutaan ton batubara setiap tahun menjadi
keharusan.
Sudah kerap terjadi kehadiran industri pertambangan batubara dan industriindustri yang terkait mengubah lanskap dan kehidupan sosial ekonomi
penduduk di sekitarnya. Polusi udara dan air, penyingkiran penduduk, dan
oleh karena itu kerap memicu sengketa dengan warga yang terdampak.
Secara umum, Kalimantan Timur adalah penghasil utama batubara. Tetapi,
dalam waktu sama kerap menjadi contoh dari dampak negatif terkait industri
ini. Polusi udara yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, banjir,
pelanggaran hak asasi manusia, prostitusi, dan sengketa yang menyertainya
adalah di antara banyak masalah yang ditimbulkan industri ini di provinsi itu
(Down to Earth 2010a; Down to Earth 2010b).
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3.2.2 Profil Perusahaan
3.2.2.1 PT Indominco Mandiri
PT Indominco Mandiri (selanjutnya, IMM) berdiri pada tahun 1988 dan
mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1997. IMM adalah perusahaan
yang bergerak di bidang pertambangan, konstruksi dan perdagangan umum.
Lokasi pertambangan IMM berada di kabupaten-kabupaten Bontang, Kutai
Kertanegara dan Kutai Timur, provinsi Kalimantan Timur. Mengantongi
PKP2B, perusahaan memiliki total luas wilayah konsesi 24.121 hektar dan
berlaku sampai 31 Maret 2028. IMM memiliki total sumber daya batubara
sebanyak 296.3 juta ton dan cadangan 37,8 jutan ton. Tambang IMM akan
ditutup pada tahun 2025. IMM adalah anak usaha dari PT Indo Tambangraya
Megah Tbk (selanjutnya, ITM) dengan penguasaan 100% saham. Tetapi
perusahaan berbadan hukum Singapura, yakni Banpu Minerals (Singapore)
Pte. Ltd. mengontrol 65,14% saham dan masyarakat 31,79% saham di ITM.
Pada tahun 2007, ITM melakukan penawaran saham perdana. Mayoritas
dana digunakan untuk proyek-proyek IMM (PT Indo Tambangraya Megah
Tbk 2021).

ITM memiliki beberapa anak usaha yang beroperasi di bidang penambangan
batubara. Di antaranya adalah IMM, PT Trubaindo Coal Mining (TCM), PT
Bharinto Ekatama (BEK), PT Kitadin (KTD), PT Jorong Barutama Greston
(JBG), PT Tepian Indah Sukses (TIS), PT Nusa Persada Resouces (NPR), dan
PT Graha Panca Karsa (GPK), Pada tahun 2020, ITM menghasilkan 18,4 juta
ton batubara. Dari jumlah tersebut IMM menyumbang 48%. Sejak 2010,
IMM mengoperasikan Pembangkit Listrik Bontang 2x7-MW. Di 2020, unit
tersebut memasok listrik sebanyak 28.653 megawatt-jam (MWh) (2019:
58.076 MWh) ke fasilitas produksi dan pelabuhan IMM. Selain itu, IMM juga
mengoperasikan pembangkit listrik solar hybrid plant 3-MW sejak Desember
2019. Di 2020, unit tersebut memasok listrik sebesar 2.162 MWh kepada
IMM (PT Indo Tambangraya Megah Tbk 2021).
Lokasi pertambangan IMM berdasarkan PKP2B berada di dalam kawasan
hutan. 20.990 hektar di antaranya merupakann kawasan Hutan Produksi
Tetap. Tetapi yang sudah memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan
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(IPPKH) seluas 20.292,53 hektar. Selain itu, lokasi pertambangan seluas
4.131 hektar merupakan bagian dari Hutan Lindung Bontang. Tetapi yang
sudah memperoleh IPPKH seluas 3.973,40 hektar. Dengan IPPKH, IMM dapat
membangun jalan di dalam kawasan hutan untuk pengangkutan batubara.
Jalan sepanjang sepanjang 24,90 km itu berada di areal Hutan Produksi
Terbatas sepanjang 14,25 km dan di areal Hutan Lindung Bontang sejauh
10,65 kilometer (Susmiyati 2017).
Kehadiran IMM tentu saja berdampak bagi penduduk di sekitar tapak proyek.
Banjir yang merusak pertanian warga, perubahan warna air sungai yang jadi
berlumpur, dan sengatan bau batubara dari pembakaran batubara pembangkit

listrik sudah lama dikeluhkan warga. Tidak heran, sebuah studi menunjukkan
bahwa mayoritas warga yang tinggal di sekitar areal operasi IMM bilang
kehadiran perusahaan itu tidak bermanfaat bagi mereka (Susmiyati 2017).
Kajian terbaru yang dilakukan Jatam Kalimantan Timur terhadap kualitas
air sungai yang tercemari oleh aktivitas pertambangan menyimpulkan
bahwa IMM telah gagal melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup (Jatam
Kalimantan Timur 2020)
Pada tahun 2020, IMM mempekerjakan 574 pekerja, turun dari 880 buruh
pada tahun 2019. Jumlah pekerja IMM mewakili 23,54% dari total pekerja
ITM pada tahun 2020 (PT Indo Tambangraya Megah Tbk 2021). Pada tahun
2019 IMM melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap
karyawan yang bekerja di subkontraktor PT Kanitra Jaya Utama. Alasannya,
perusahaan melakukan efisiensi karena pengurangan produksi dan kejatuhan
harga batubara di pasar dunia. Jumlah karyawan korban PHK sekitar 40
orang. 10 pekerja di antaranya berasal dari Desa Santan Tengah dan Desa
Santan Ilir. PHK sepihak telah menuai protes dari karyawan yang berasal dari
Desa Santan. Karena desa-desa tersebut merupakan Ring 1 daerah operasi
pertambangan IMM. Mereka protes karena perusahaan mengingkari janji
untuk mempekerjakan warga setempat dan perbaikan taraf hidup warga
Desa Santan.
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3.2.2.2 PT Graha Power Kaltim
PT Graha Power Kaltim (selanjutnya, GPK) mengoperasikan PLTU dengan
kapasitas 2 x 100 MW. PLTU ini berlokasi di Desa Salantuko, RT. 13, RT. 14, dan
RT. 15 Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang.
Perusahaan PT Graha Power Kaltim yang berada di kawasan pesisir Kota
Bontang mulai mengoperasikan PLTU Unit 1 pada tahun 2019. Sementara
Unit 2 mulai beroperasi pada tahun 2020. Pasokan listrik dari PLTU ini
mengalir ke dalam sistem kelistrikan subsistem Mahakam (PLN 20201).

PLTU tersebut dimiliki oleh CNEEC Kaltim Power Ltd dan PT Graha Power
Utama (selanjutnya, GPU). CNEEC Kaltim Power menguasai 45% saham

sedangkan GPU memiliki 55% saham (Indonesia Corruption Watch 2020).
Dengan demikian, PLTU ini merupakan Independent Power Produucer (IPP)
atau penyedia listrik swasta.

Pengoperasian PLTU berdampak terhadap warga sekitar. Pemukiman warga
di RT 15 Lok Tunggul Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan
tercemari debu batubara. Perusahaan juga diduga membuang limbahnya
ke laut. Awal Oktober 2021, warga melakukan aksi protes di gedung DPRD
Bontang. Mereka bilang PLTU mencemari kampung mereka dan mengklaim
debu batubara masuk ke dalam rumah dan menghitamkan makanan dan
minuman. Ketua DPRD Bontang meminta GPK segera menyelesaikan kasus
pencemaran dengan warga yang terkenai dampak (Media Kaltim 2021;
Inspirasa 2021).
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Gambar 3.2.2.2 Kondisi PT Graha Power Kaltim yang didokumentasikan dari
beberapa sudut

3.2.3 Sejarah Desa Santan
Secara geografis Desa Santan berada di kecamatan Marangkayu, Kabupaten
Kutai Kartanegara. Ada tiga desa yang menggunakan nama Desa Santan, yaitu
Santan Ulu, Santan Tengah, dan Santan Ilir. Tiga Desa ini berbatasan dengan
Kota Bontang di Utara. Di selatan berbatasan dengan Kecamatan Muara
Badak dan berbatasan langsung dengan selat Makassar di timur.

Dari ketiga desa tersebut, Desa Santan Ulu yang mempunyai wilayah paling
luas. Sebagian wilayahnya merupakan perbukitan dan dataran rendah. Di
Desa Santan Tengah karakter kawasannya memiliki dataran rendah yang
tidak berbukit. Sementara Desa Santan Ilir merupakan kawasan pesisir
pantai.
Desa Santan memiliki potensi sumber daya alam yang besar salah satunya
adalah Sungai Santan. Sungai ini memanjang sejauh 78 kilometer yang
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mengalir dari hulu melewati Desa Santan Ulu, Desa Santan Tengah, dan
bermuara di Desa Santan Ilir. Sehingga Sungai Santan mempunyai peranan
yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Desa Santan, seperti untuk
kebutuhan air bersih, irigasi pertanian, tempat ruang tangkap nelayan, dan
transportasi tradisional.

3.2.3.1 Desa Santan Ilir
a. Profil Desa
Desa Santan Ilir memiliki luas 12.500 hektar. Desa ini berdampingan langsung
dengan tambang batubara milik IMM. lokasi Desa Santan Ilir juga dekat
dengan laut (Gambar 4.1). Di desa terdapat 581 kepala keluarga yang terdiri
dari 2.088 jiwa. 100 % penduduknya adalah penganut Islam. 376 warganya
bekerja sebagai buruh tambang, 113 petani, dan 90 nelayan. Lainnya bekerja
sebagai pedagang, peternak, pegawai bangunan, dan PNS.
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Gambar a. Peta Santan Ilir
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b. Ekosistem
Ekosistem desa ini meliputi habitat pohon mangrove di pinggir pantai. Namun
banyak yang ditebang untuk tambak. Berdasarkan pengakuan nelayan,
IMM dan sebuah perusahaan dari Bontang pernah memberikan program
penanaman mangrove yang ada di Desa Santan Ilir. Perusahaan bekerja sama
dengan nelayan setempat.

Gambar b. Kebun kelapa milik warga

Selain mangrove, tanaman-tanaman lain yang terlihat adalah kelapa dan
kelapa sawit. Tanaman-tanaman itu milik warga yang ditanam di kebun
bahkan di depan rumah masing-masing. Beberapa warga juga menanam
mangga, singkong, dan jagung.
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c. Sosioekonomi
Warga yang bekerja di kebun lebih fokus menanam kelapa dan kelapa sawit.
Ada pula yang menanam rumput gajah untuk pakan sapi dan sayur-sayuran.
Hasil panen kelapa bisa mencapai 200-1.000 buah kelapa. Para petani
menjualnya dengan harga IDR2.500 - IDR4.000. Kelapa dapat dipanen setiap
dua atau tiga bulan. Biasanya hasil panen kelapa akan dijual ke Bontang
dan Sanggata. Hasil panen kelapa sawit bisa mencapai 1,5 ton dengan harga
IDR2.000 ribu perkilogram. Kelapa sawit dapat dipanen setiap 20 hari.
Harga bibit kelapa sawit sekitar IDR35.000. Hasil panen akan dijual kepada
tengkulak yang datang ke desa.
Responden petani tambak melakukan budidaya ikan bandeng dan udang.
Bibit bandeng dibeli dari Bontang dengan harga IDR400.000, sementara bibit
udang diperoleh secara alami. Mereka biasa memanen ikan bandeng 1 tahun
sekali.

Ada juga peternak sapi. Harga jualnya bisa mencapai IDR 17 juta perekor.
Tetapi harga jualnya turun drastis hingga IDR 3 juta perekor kalau terkena
penyakit.

d. Masalah
Desa Santan Ilir berdampingan langsung dengan stockpile batubara dan
PLTU milik IMM. Warga di dua dusun, yaitu Dusun Handil Pangulu dan
Dusun Ajjalang, setiap saat terdampak dari limpasan debu batubara yang
beterbangan ke dalam rumah dan membuat lantai berwarna hitam. Bau
batubara yang mirip belerang tidak sedap saat dihirup. Warga terdampak
tidak memperoleh dana bantuan dari penyebaran debu batubara yang masuk
ke rumah-rumah mereka. Sekali setahun, IMM hanya memberi bantuan satu
kaleng susu per orang untuk setiap rumah.
Banjir selalu menjadi momok di Desa Santan Ilir. Jika air Sungai Santan
meluap, ada dua dusun yang selalu terdampak banjir yaitu Dusun Handil
Pangulu dan Dusun Ajjalang. sedangkan Dusun Salo Sembilang yang tidak
terkena banjir karena kondisi lahan yang lebih tinggi dari dusun lainnya.
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Sungai Santan yang mengalir dan bermuara di desa ini dulunya bersih, dapat
diminum, digunakan untuk mandi, dan sebagai sumber air untuk budidaya
tambak. Namun sejak dimulainya operasi pertambangan di kawasan hulu
Sungai Santan oleh IMM menyebabkan penurunan kualitas air sungau\i. Air
sungai yang dulunya dapat memenuhi untuk kebutuhan warga kini sudah
tidak bisa lagi diminum. Oleh karena itu, IMM memberi bantuan air bersih
dalam bentuk tandon yang ada di dekat pintu masuk perusahaan. Warga
dengan bebas mengambil untuk kebutuhan air minum. Ada pula fasilitas
bantuan sumur bor yang juga bisa diakses warga untuk mencuci dan mandi.

Gambar d. Bantuan dari PT Indominco Mandiri berupa akses air bersih

Responden yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan paling terdampak
dengan operasi IMM. Dahulu sebelum kehadiran perusahaan, mereka
bisa menjual hasil tangkapan sekali melaut bisa mencapai IDR500.000
– IDR1.000.000. Sekarang, penghasilan sekali melaut hanya mencapai
IDR100.000 - IDR250.000. Jumlah hasil tangkapan nelayan menurun drastis.
Budidaya rumput laut juga mengalami penurunan atau gagal sama sekal.
Rumput laut mengalami perubahan warna putih dan rapuh, sehingga hancur
jika dipegang. Keadaan ini terjadi dalam empat tahun terakhir. Nelayan juga
pernah melakukan budidaya ikan dan udang dengan membuat empang di
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dekat hutan mangrove. Ikan dan udang yang dibudidayakan mati semua
karena air laut yang digunakan tercemar limbah. Pemerintahan pernah
melakukan uji sampel air laut yang ada di tambak nelayan. Hasilnya, air laut
mengalami pencemaran.

Ada responden dengan seorang suami yang pernah bekerja di IMM. Responden
ini adalah pedagang kecil yang memperoleh modal usaha dari fasilitas Kredit
Usaha Rakyat (KUR). Hasil berdagangnya bisa mencukupi kebutuhan seharihari. Suaminya diberhentikan dari perusahaan sejak pandemi covid-19.
Setelah diberhentikan dari IMM, suaminya bekerja serabutan. Rencananya,
tahun depan dia akan mencari pekerjaan ke Kalimantan Tengah.
Masalah lain dihadapi peternak sapi dan pekebun kelapa. Para peternak
sapi menghadapai kenyataan sapi-sapi mereka dibunuh atau diracun ketika
memasuki kebun warga lain. Para pekebun kelapa menghadapi masalah
serangan hama tupai, monyet, dan tikus.

e. Potensi
Beberapa potensi di desa ini dapat dikembangkan untuk perekonomian
warga. Salah satunya adalah tanaman kelapa. Selain tidak terdampak banjir,
kelapa tumbuh subur di dekat pesisir pantai yang berdekatan dengan rumah
warga. Hanya saja waktu panen agak lama. Potensi lain adalah peternakan
sapi. Kondisi desa dengan lahan-lahan luas yang ditanami kelapa dan rumputrumput ilalang yang tumbuh liar memungkinkan peternakan sapi. Potensi
lain adalah pengembangan tambak ikan air tawar.
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Gambar e. Ternak sapi warga yang sedang makan rumput di kebun kelapa

3.2.3.2 Desa Santan Tengah
a. Profil Desa
Desa Santan Tengah merupakan desa yang terletak tidak jauh dari lokasi
IMM. Jumlah penduduk desa ini sebanyak 2.695 jiwa yang terdiri dari 675
kepala keluarga. Sebagian besar penduduk desa berasal dari migran suku
Bugis. Jumlahnya mencapai 2.665 orang. Suku-suku lain meliputi Jawa 24
orang, Banjar 4 orang, dan Kutai 2 orang. 100% warganya beragama Islam.
Pekerjaannya warganya bervariasi antara lain di sektor swasta (332 orang),
petani/pekebun (298), PNS (33 orang), wirausaha (26 orang), dan nelayan
(14 orang).
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Gambar a. Peta Desa Santan Tengah

b. Ekosistem
Ekosistem di desa ini secara umum didominasi tanaman perkebunan seperti
kelapa sawit, kelapa, dan karet. Pohon-pohon kelapa dan kelapa sawit banyak
terlihat di kebun-kebun di bagian belakang dan samping rumah-rumah warga.
Selain kelapa dan kelapa sawit, warga juga memiliki kebun karet. Namun
banyak yang tidak digarap, karena tidak ada yang menyadap. Selain ketiga
tanaman tersebut, ada juga warga yang menanam tanaman hortikultura
seperti jambu, manga, jeruk dan sayur-sayuran.
c. Sosioekonomi
Warga desa banyak yang bekerja di kebun. Mayoritas tanaman yang ditanam

meliputi kelapa, kelapa sawit, karet, dan jeruk. Luas kebun milik warga
berkisar antara 2 hektar hingga 10 hektar. Kebun-kebun lebih banyak
ditanami dengan kelapa dan kelapa sawit. Para responden yang memiliki
kelapa sawit mengakui bahwa mereka dahulu menanam kelapa. Karena
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usia kelapa sudah relatif tua, di atas 20 tahun, dan tidak produktif, mereka
menebang dan menggantikannya dengan kelapa sawit.

Panen kelapa dilakukan tiga bulan sekali. Hasilnya bisa mencapai 20.000
buah kelapa sekali panen. Upah pekerja yang memanen kelapa sebanyak
IDR800.000, sudah termasuk membersihkan kelapa dari serabutnya. Kelapa
dijual dengan harga IDR5.000 perbuah.
Hasil panen kelapa sawit rata-rata antara 500 kilogram hingga 10 ton,
tergantung luas lahan yang ditanami sawit. Panen bisa dilakukan hampir
dua kali dalam setiap bulan. Jika banjir, panen hanya bisa dilakukan sebulan
sekali. Harga jual kelapa sawit IDR2.400 - Rp3000. Petani membeli bibit
sawit di Samarinda seharga IDR25.000 ukuran kecil dan IDR35.000 ukuran
besar. Semuanya dalam keadaan siap tanam. Ada warga bisa memperoleh
penghasilan IDR50 juta dalam setiap empat bulan dari hasil panen sawit.
Sebelum kelapa sawit, warga juga pernah menanam karet. Sejak kebakaran
tahun 1998, mereka beralih ke kelapa sawit. Harga jual yang turun membuat
tidak ada lagi yang tertarik menyadap karet. Padahal karet harus terusmenerus disadap setiap hari agar bisa memperoleh kualitas getah yang bagus.
Karet baru bisa dipanen setelah usia lima atau enam tahun. Pada musim panas,
produktivitas karet menurun. Harga karet yang rendah juga diperburuk oleh
kehadiran tengkulak yang merugikan para petani karet. Keunggulan karet
adalah usia produktivitas yang lebih lama. Tetapi dibanding kelapa sawit,
penghasilan karet jauh lebih rendah. Semua pertimbangan tersebut membuat
para petani beralih ke kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit cocok tumbuh
di rawa namun membutuhkan banyak pupuk. Saat ini ketersediaan pupuk
terbatas. Sementara pemberian pupuk dari pemerintah hanya diberikan
kepada para petani anggota kelompok tani.
d. Masalah
Peristiwa-peristiwa alam kini kerap terjadi dan sulit diperkirakan. Sejak
dasawarsa 2000-an, Desa Santan Tengah sering mengalami banjir ketika
hujan lebat. Dulu, orang-orang tua bisa memprediksi hujan yang akan datang.
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Namun, sekarang mereka sudah tidak bisa lagi melakukannya.

Banjir menyulitkan kehidupan warga. Tanaman-tanaman warga seperti sayur,
ubi, dan jagung tidak bisa tumbuh karena serangan banjir. Bantuan bibit dari
pemerintah juga tidak bisa ditanam. Selain itu, tanaman juga memerlukan
banyak pupuk dan tidak akan tumbuh jika tidak diberikan pupuk. Dulu warga
bisa menikmati hasil kebun sayur dan buah sendiri. Sekarang mereka harus
membeli karena banjir kerap menghajar kebun-kebun mereka. Saat banjir,
warga juga tidak bisa memasang bubu/jaring. Limpahan lumpur dalam bubu
membuat udang sulit ditangkap. Selain itu, kondisi irigasi di desa juga tidak
tertata baik. Saat musim hujan, sungai kecil yang mengalami pendangkalan
airnya cepat meluap ke mana-mana.

Limbah tambang telah merusak eksosistem sungai. Diketahui, IMM membuang
limbahnya ke Sungai Palakan. Padahal sungai ini merupakan habitat buaya
muara. Aliran Sungai Palakan masuk melintasi desa Santan Tengah. Jika terjadi
banjir, buaya akan masuk ke desa. Warga bilang sejak pembuangan limbah
tambang ke sungai, buaya semakin banyak muncul ke desa dan memangsa
ternak-ternak mereka. Bahkan pernah terjadi, buaya memakan manusia.
Pembuangan limbah tambang ke sungai juga mengakibatkan pertumbuhan
ikan menjadi kerdil dengan bentuk kepala yang lebih besar dan badan yang
lebih kecil.
Penambangan IMM berdampak luas bagi warga. Penambangan mengakibatkan
air menjadi kotor. Dulu, warga menggunakan air untuk minum dan mandi.
Sekarang mereka harus membeli. IMM memang memberikan bantuan air
bersih kepada warga. Tetapi aktivitas penambangannya telah membuat
warga kehilangan akses alami mereka atas air bersih. Dampak tambang lain
adalah hilangnya populasi kerang kepah.

e. Potensi
Ada Kelompok Tani Muda di desa ini yang melakukan budidaya tanaman buahbuahan dan kopi. Lokasi budidaya tidak terlalu terdampak banjir. Kelompok
ini membantu usaha diversifikasi pangan. Kelompok ini juga memberi akses
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atau mempermudah warga dalam pemasaran produk-produk hasil pertanian.

Gambar e. Kegiatan kelompok Tani Muda Santan dalam pembuatan santan kelapa

Meskipun tanaman sawit menjadi minat pertama dari warga namun tanaman
ini terlalu banyak menyerap air dan unsur hara. Tanaman ini menjadi potensi
dan diminati warga desa karena memiliki keuntungan lebih besar, tahan
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banjir, dan masa panen yang lebih cepat.

3.2.3.3 Desa Santan Ulu
a. Profil Desa
Desa Santan Ulu merupakan desa yang letaknya paling dekat dengan wilayah
tambang. Sebagian besar warga desa bekerja sebagai petani, pekebun, dan
peternak. Ada juga warga yang bekerja di perusahaan tambang IMM. Penduduk
di Desa Santan Ulu terdiri dari Suku Kutai yang merupakan penduduk asli dan
sebagian suku dari Sulawesi, khususnya Bugis.

b. Sosioekonomi
Pertanian adalah matapencaharian utama warga. Tanaman-tanaman yang
ada di Desa Santan Ulu adalah kelapa sawit, aren, karet dan pisang. Aren
tumbuh secara alami. Beberapa warga menyadap aren untuk dijadikan gula
merah. Mereka menjualnnya dengan harga IDR6.500 - IDR7.000 perbiji. Di
desa ini, ada juga para peternak burung walet untuk menjual sarang walet.
Modal untuk membangun rumah walet sekitar IDR70 juta hingga IDR100 juta.
Usaha sarang ini bersifat untung-untungan. Ada petani walet meraup hasil
memuaskan dengan memperoleh sarang burung walet 0,5 kg setiap panen.
Harga 1 kg sarang burung walet sekitar IDR13 juta. Sebaliknya, ada petani
belum memperoleh hasil menggembirakan. Padahal dia memiliki usaha ini
sudah 3 tahun.
c. Masalah
Para petani di Desa Santan Ulu bilang kesulitan mengembangkan pertanian
sawah. Karena banyak hama serangga, keong mas, dan tikus. Banjir juga
beresiko menimbulkan gagal panen. Oleh karena itu, sebagian besar warga
beralih ke kelapa sawit. Karena hasilnya lebih memuaskan dibanding jenis
tanaman lain. Kelapa sawit juga dianggap tahan banjir. Dulu, lahan pertanian
di desa sangat subur, sehingga berbagai macam tanaman holtikultura seperti
sayur-sayuran dan buah-buahan mudah tumbuh.

56

Bab 3 - Hasil dan Pembahasan

Namun sejak kehadiran perusahaan tambang, kualitas air sungai menurun.
Dulu, air sungai bisa diminum dan digunakan untuk mandi. Sekarang
kondisinya keruh dan tidak bisa diminum. Dulu, orang-orang tua desa bisa
memprediksi siklus banjir. Sekarang, mereka sulit mempridiksi. Banjir sering
terjadi dan mengakibatkan gagal panen. Petani dan pekebun pun ragu-ragu
menanam tanaman-tanaman lain, karena resiko gagal panen.
d. Potensi
Desa Santan Ulu memiliki luasan wilayah 60.483 hektar. Sebagian wilayah
dimanfaatkan warga untuk mengembangkan komoditas perkebunan dan
pertanian. Sebagian wilayah Desa Santan Ulu berada di hulu Sungai Santan
merupakan kawasan hutan. Mereka menjaga hutan dengan memanfaatkan
secara berkelanjutan demi peningkatan ekonomi seperti usaha burung walet
dan pemanfaatan hasil hutan nonkayu.

3.2.3.4 Desa Lok Tanggul
a. Profil Desa
Desa Lok Tanggul terletak di akses masuk PLTU milik GPK. Desa ini hanya
memiliki satu RT yaitu RT 15 dengan mayoritas warga adalah orang Mamuju
(Sulawesi Barat). Mayoritas warga bekerja nelayan dan budidaya rumput laut.
Ekosistem di desa ini meliputi mangrove dan tanaman kelapa dan mangga.

b. Sosioekonomi
Warga desa lebih banyak memanfaatkan budidaya rumput laut untuk
kehidupan ekonomi. Budidaya rumput laut memberi keuntungan tinggi
karena bisa menghasilkan IDR14 juta sekali panen. Kahdiran PLTU di sekitar
desa telah membuat produksi rumput laut merosot hingga 50%.
Para nelayan juga membuat keramba dengan menaruh bibit ikan kakap
merah. Ikan-ikan tersebut juga memberikan keuntungan besar karena harga
bisa mencapai IDR80.000 perkilogram.
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c. Masalah
Debu batubara menjadi momok bagi warga desa. Debu kerap beterbangan
ke dalam rumah. Gentong untuk menampung air hujan di depan rumah
sering tercemari debu batubara dan akan mengendap di dasar gentong jika
tidak dibersihkan Seorang nelayan menuturkan bahwa, dulu, dia tidak perlu
jauh-jauh untuk mencari ikan, karena tersedia di samping rumah. Gara-gara
batubara, sekarang, sudah tidak bisa lagi. Nelayan yang sama mengusahakan
budidaya ikan kakap merah dengan keramba di samping rumahnya. Tetapi
sejak ada debu batubara ikan lebih sering mati, bahkan sebelum masa panen.

Sebagian warga di desa ini dulu bekerja di GPK. Sejak pandemi tahun 2020,

mereka dirumahkan. Namun, setelah pandemi menurun, mereka tidak
dipanggil untuk bekerja lagi. Perusahaan memilih untuk mempekerjakan
pekerja dari tempat lain. Eks pekerja itu bingung, karena tidak memiliki
pekerjaan. Paling sedikit ada 15 orang yang bekerja di perusahaan itu hingga
September 2021. Tetapi sisa 6 orang di bulan Oktober (Media Kaltim 2021).
Padahal para pekerja itu dulu adalah nelayan dan mengusahakan budidaya
rumput laut. Sekarang, mereka sudah tidak bisa lagi menjadi nelayan. Karena
air laut tercemari batubara.
d. Potensi
Potensi yang bisa dikembangkan di desa ini adalah agrowisata buahbuahan. Penanaman buah mangga lokal, durian, dan rambutan berpotensi
dikembangkan. Peternakan juga bisa menjadi alternatif ekonomi warga desa.

3.3 Sumatera Utara
3.3.1 Konteks
Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),
pembangunan PLTU memperoleh momentum. SBY menerbitkan Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2006 yang menugaskan PLN membangun
puluhan PLTU di seluruh Indonesia dengan total kapasitas 10.000 MW
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(Presiden Repbulik Indonesia 2006). Perpres tersebut kemudian dirubah
dengan Perpres No 59 Tahun 2009 yang kembali menegaskan percepatan
pembangunan PLTU (Presiden Republik Indonesia 2009). 35 PLTU yang
dibangun dalam proyek percepatan 10.000 MW tersebut mengonsumsi lebih
dari 31 juta ton batubara (Arif 2014). Terbit perpres No 59 juga ditandai
dorongan pemerintah untuk menggunakan pendekatan public private
partnership (PPP) dalam proyek-proyek kelistrikan. Joko Widodo meneruskan
apa yang sudah dilakukan SBY. Dalam 5 tahun pertama pemerintahan, Jokowi
berambisi membangun pembangkit listrik dengan total kapasitas 35.000
MW. Ambisi ini terutama bersandar pada pembangkit berbasis bahan bakar
fosil. Targetnya, di akhir 2019, sekitar 60% pembangkit listrik berasal dari
pembangkit dengan bahan bakar batubara. Naik dari 56% pada tahun 2015
(PwC 2016).
Semua proyek pembangunan PLTU besar di Sumatera Utara adalah bagian
dari proyek kelistrikan kedua presiden belasan tahun terakhir. Sumatera
Utara merupakan provinsi di pulau Sumatera dengan kapasitas terpasang
listrik terbesar. Pada tahun 2020 terdapat 4.626,90 MW kapasitas terpasang.
Kapasitas terpasang PLTU mencapai 1.090 MW atau 23,55% dari total
kapasitas terpasang pembangkit listrik di provinsi itu (Kementerian ESDM
2021). Ada PLTU utama di Sumatera Utara. Yakni, PLTU Pangkalan Susu 1
& 2 dengan kapasitas terpasang 2x220 MW dan PLTU Pangkalan Susu 3 &
4 dengan kapasitas 2x200MW. Keduanya berada di Kabupaten Langkat.
Kemudian PLTU Labuhan Angin dengan kapasitas 2x115MW berlokasi di
Sibolga (PLN 2021). Dalam RUPTL 2021-2030, di Sumatera Utara masih
akan dibangun PLTU dengan kapasitas 2x150MW. Proyek yang disebut PLTU
Sumut-1 ini dijadwalkan akan beroperasi pada tahun 2023 (PLN 2021).
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Gambar 3.3 Lokasi penelitian di Sumatra

3.3.2 PLTU Pangkalan Susu
PLTU Pangkalan Susu 3 & 4 merupakan PLTU yang beroperasi di daerah
Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara. Pembangunan
PLTU ini telah dimulai sejak 7 Mei 2015. Konsorsium Sinohydro Co.Ltd. dan
PT Nusantara Energi Mandiri menggarap konstruksinya. PLTU unit 3 telah
beroperasi secara komersial sejak 26 Juni 2019 dan PLTU unit 4 sejak 5
September 2019. Beroperasi PLTU Pangkalan Susu 3 dan 4 memperkuat
sistem Sumatera Bagian Utara (SBU) yang tercermin dari kontribusinya
hingga 16,75 persen terhadap beban puncak sistem SBU (Nur Alfi 2020).
PLTU Pangkalan Susu 3 & 4 diklaim mampu menurunkan biaya pokok
produksi (BPP) sistem SBU. Dengan demikian menghemat IDR82,9 miliar
per bulan. Dalam pengoperasianya, PLTU tersebut menggunakan batubara
berkalori 4.200 kcal/kg sebagai bahan bakar utama dengan kebutuhan
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batubara sebesar 2,16 juta metrik ton per tahun (Praditya, 2020; Nur Alfi
2020).

Setelah beroperasi, PLTU ini memberi dampak bagi warga sekitar. Pertamatama karena PLTU ini memberi kesempatan kerja bagi 1.200 orang. Pengelola
PLTU juga memberi bantuan sumur bor dan tandon ke desa-desa yang
tergolong ring 1. Juga menyalurkan berbagai bantuan kemanusiaan seperti
bantuan anak yatim, janda, dan lainnya.

Gambar 3.4.2 Sumur bor bantuan dari PLTU yang ada di Desa Pintu Air

Namun, dampak operasi PLTU sudah mulai dirasakan warga. Abu batubara
dan pembuangan limbah PLTU mencemari laut. Warga bilang ikan-ikan di
sekitar Desa Pintu Air mulai menjauh karena pencemaran tersebut.
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3.3.3 Desa Pintu Air
a. Profil Desa
Desa Pintu Air merupakan desa yang paling dekat dengan PLTU Pangkalan
Susu. Desa ini memiliki empat dusun dengan 604 kepala keluarga dengan
total penduduk 1.900 jiwa.

b. Sosioekonomi
Mayoritas warga desa bekerja sebagai nelayan dan petani. Biasanya, mereka
menjadi nelayan sejak subuh, karena kondisi air masih pasang. Setelah siang
hari, mereka kembali ke kampung dan bekerja di sawah. Hasil tangkapan ikan
digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Hasil pertanian, khsusunya padi,

diperjual-belikan. Desa ini merupakan salah satu lumbung padi terbesar
di Pangkalan Susu. Hasil panen bisa mencapai 5 ton perhektar. Biasa para
petani menjual hasil panen melalui tengkulak dan sebagian kebutuhan
mereka sendiri dalam beberapa bulan. Tidak semua petani menanam padi
di tanah milik sendiri. Di dusun 3, misalnya, warga banyak menanam padi di
tanah miliki orang lain. Karena mereka sudah menjual tanah-tanahnya ke
warga lain, termasuk dari luar desa. Para petani tidak bertanah ini kemudian
menyewa tanah dan menggarapnya. Hasil panen kemudian dibagi dua.

Selain nelayan dan petani, ada warga yang bekerja di pertambakan udang dan
kepiting. Panen hasil tambak, khususnya kepiting, di desa ini terintegrasi ke
dalam rantai dagang pasar internasional. Dimulai dari para tengkulak kepiting
di desa yang membeli hasil-hasil panen tambak para petambak. Tengkulak
kepiting kemudian menjual ke tengkulak kepiting soka. Lantas tengkulak
kepiting soka menjual lagi ke Branda untuk dijual ke luar negeri. Harga dari
kepiting yang dijual ke tengkulak di desa berkisar IDR52.000 perkilogram.
Sedangkan harga kepiting soka dijual ke luar negeri mencapai IDR250.000 IDR300.000 perkilogram.
Ada banyak kebun kelapa sawit milik warga setempat dan orang-orang
keturunan China di desa ini. Luas kebun sawit milik warga rata-rata hanya
sekitar 0,2 hektar. Sementara milik warga ketrurunan China bisa mencapai
lebih dari 1 hektar. Hasil panen sawit biasa dijual dengan harga sekitar
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IDR2.000 perkilogram. Hasil panen kelapa sawit hanya untuk kebutuhan
sehari-hari. Ada pula warga yang memiliki ternak sapi, kambing, lembu,
ayam, dan bebek. Tetapi jumlahnya sedikit.

Gambar b. Kondisi panorama di tempat wisata Pantai Jigo

Desa memiliki tempat wisata Pantai Jigo yang berlokasi di kawasan mangrove.
Lokasi wisata memiliki daya tarik karena terdapat hutan mangrove dan
burung-burung bangau. Para pengunjung juga bisa mencari kerang dan ikan
secara langsung saat air sedang surut. Pengunjung bisa langsung memasaknya
dan makan di lokasi. Tempat wisata ini dikelola langsung oleh warga sebanyak
25 orang. Pantai ini ramai pengunjung di hari libur dan memberi pendapatan
tambahan bagi warga yang bekerja di sana.
c. Masalah
Pertanian sawah menjadi salah satu komoditas terbesar. Hanya saja, para
petani menghadapi hambatan karena ketiadaan irigasi modern. Petani hanya
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memanfaatkan air hujan. Mereka memanen 5 ton jika kondisi air di sawah
sedang stabil. Jika tidak musim hujan, produktivitas hasil panen menurun.
Petani mendapatkan hasil panen sekitar 3.5 ton jika sedang terjadi kekeringan.
Sawah yang jauh dari parit atau sumber air kesulitan mendapatkan air untuk
mengaliri sawahnya. Selain masalah kekeringan, masalah yang dihadapi
petani adalah penyakit padi, di mana leher tanaman padi menguning,
sehingga pertumbuhannya menjadi lambat.
Para nelayan memiliki masalah dengan PLTU Pangkalan Susu. Mereka
kesulitan mencari ikan karena air laut terdampak abu dan limbah PLTU.
Nelayan tambak juga harus pintar-pintar menggunakan air laut karena jika

salah akan membuat udang dan kepiting mati. Nelayan tambak yang jauh
dari air laut harus membuat sumur bor. Sedangkan pembuatannya sangat
mahal dan mesti menemukan air payau. Karena udang akan mati jika tidak
menggunakan air payau.

Wisata Pantai Jigo juga memiliki masalah dalam pengelolaan. Warga sudah
mengajukan perizinan ke Dinas Kehutanan untuk memperoleh legalitas
pengelolaan tempat wisata itu. Mereka berharap dengan perizinan akan
memudahkan warga untuk mendapatkan dana perbaikan dan perawatan
tempat wisata itu. Namun perizinan terhambat di Dinas Pariwisata. Surat izin
mereka belum keluar sampai sekarang.
d. Potensi
Desa ini memiliki potensi pertanian yang besar karena masih tersedia lahan
pertanian yang luas. Hanya saja mereka memerlukan sistem irigasi agar hasil
panen lebih tinggi. Tambak juga memiliki potensi sangat besar, karena hasil
penjualan kepiting bisa memberikan penghasilan besar bagi warga. Lahan
tambak yang luas juga merupakan potensi pengelolaan tambak udang dan
kepiting.
Pengelolaan wisata Pantai Jigo juga sangat berpotensi mendukung wisata
alam yang ada di desa. Perlu dukungan untuk rehabilitasi pasca gelombang
air pasang dan perbaikan fasilitas di lokasi itu. Dengan demikian, menarik
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perhatian para wisatawan.

3.3.4 Desa Pulau Sembilan
a. Profil Desa
Desa Pulau Sembilan memiliki luas 127,06 kilometer persegi. Desa ini
berdekatan dengan PLTU Pangkalan Susu. Desa ini memiliki 529 kepala
keluarga dengan total jumlah penduduk 2.132 jiwa. Mayoritas penduduk
beragama Islam. Suku-suku yang mendiami desa ini meliputi Melayu 467
orang, Jawa 480 orang, Banjar 322 orang, dan Aceh 155 orang.
b. Sosioekonomi
Mayoritas warga desa bekerja sebagai petani. Tanaman utama petani adalah
padi. Penghasilan padi mencapai 6 ton perhektar dengan harga gabah
mencapai IDR4.200 perkilogram. Padi dijual ke tengkulak yang menjual
kembali ke Pangkalan Susu.

Selain padi, warga juga menanam kelapa sawit. Ada pula perusahaan
perkebunan sawit yang memperkejakan ibu-ibu di desa ini sebagai buruh.
Ibu-ibu bekerja unutk membersihkan rumput-runput di kebun sawit. Mereka
memperoleh upah harian dari perusahaan tersebut.
Ada juga warga yang menjadi nelayan. Banyak nelayan di desa ini yang
memiliki keramba. Mereka membudidayakan ikan kakap di karamba dan
menjualnya dengan harga IDR50.000 perkilogram.

Beberapa warga menjadi supir becak. Biasanya supir becak menunggu kapalkapal Pangkalan Susu untuk mengangkut barang-barang warga. Setiap hari
ada 7 kapal yang pulang pergi. Supir becak dapat mengangkut barang-barang
dari kapal secara bergantian. Upah yang didapat sekitar IDR5.000 - IDR10.000
perpenumpang untuk jarak dekat dan IDR20.000 perpenumpang jarak jauh.
c. Masalah
Desa ini merupakan salah satu ring 1 PLTU Pangkalan Susu. Desa ini juga
menjadi tempat bersandar kapal-kapal penarik kapal batubara. Dulu, para
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nelayan memiliki keramba-karamba di lokasi bersandar kapal penarik kapal
batubara. Sekarang, sudah tidak bisa. Selain karena tempatnya sudah diambil
alih, kondisi air juga sudah tercemari limbah batubara. Nelayan tidak memiliki
modal untuk merawat keramba karena ikan sering mati. Mereka masih bisa
membuat keramba, namun di Tanjung Ape atau di sisi 180 derajat dari lokasi
bersandar kapal penarik tongkang. Para nelayan sudah sulit mendapatkan
ikan. Saat air surut, mereka mencari kerang (kerang putih dan kerang bulu).
Warga di desa ini juga membeli ikan dari Pangkalan Susu.

Gambar c. Kondisi kapal penarik tongkang yang bersandar di laut yang ada di Desa
Pulau Sembilan

Produktivitas pertanian di desa ini kurang maksimal. Hama tikus sering
menyerang sehingga hasil panen kurang optimal. Irigasi pun hanya
memanfaatkan air hujan. Meskipun kebun kelapa sawit mendominasi
tanaman di desa, tetapi limbah-limbah daun sawit belum bisa dimanfaatkan.
Karena belum ada alat penghancur, sehingga limbah-limbah hanya bisa
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dibakar.

Banyak warga desa ini yang bekerja di PLTU Pangkalan susu. Ada sekitar 40
hingga 50 orang. Dulu, warga yang bekerja di PLTU hanya belasan orang.
Mereka menjadi buruh kasar dengan penghasilan dibagi dua dengan tokey
(tauke) yang mempekerjakan mereka. Saat ini, jika ingin bekerja di PLTU
sangat susah, kecuali punya “orang dalam”. PLTU tetap membuka kesempatan
untuk warga bekerja di PLTU. Tetapi sebagai buruh kasar seperti pekerja
pembersihan abu. Resiko kesehatan terlalu tinggi, karena paparan debu ke
dalam paru-paru. Bahkan pekerja yang memakai masker empat lapis tetap
bisa terpapar debu batubara, sehingga hidung mereka bewarna hitam.

d. Potensi
Desa ini memiliki potensi pertanian yang baik. Karena bisa mengahasilkan 6
ton per hektar dalam setiap panen tanpa penggunaan sistem irigasi modern.
Diperlukan pembuatan irigasi untuk mengantisipasi kekeringan yang terjadi
sewaktu-waktu. Juga perlu pengontrol hama tikus agar para petani tidak
gagal panen.
Keramba juga menjadi salah satu potensi bagi warga desa. Namun hanya bisa
digunakan di lokasi yang jauh dari PLTU agar tidak terkena abu dan batu bara.
Perlu pengadaan bibit ikan agar nelayan bisa merawat secara mandiri.
Peternakan ayam dan bebek juga menjadi salah satu potensi pengembangan
perekonomian warga. Harga telur bisa mencapai IDR2000 perbijih. Mereka
tidak perlu lagi membeli telur dari luar pulau. Hanya saja pengadaan pakan
yang harus diperhatikan. karena masih belum terkontrol.

3.3.5 Desa Pulau Kampai
a. Profil Desa
Desa Pulau Kampai merupakan desa yang memiliki 7 dusun. Penduduknya
terdiri dari 1.199 kepala keluarga dengan 4.312 jiwa. Pekerjaan penduduk
desa meliptui petani 1073 orang, nelayan 1026 orang, buruh swasta 100
orang. Ada juga yang bekerja sebagai pedagang dan peternak. Penduduk desa
Bab 3 - Hasil dan Pembahasan

67

datang dari berbagai latar belakang suku, Aceh (1952), Jawa (961), Melayu
(719). Sisanya dari suku-suku Batak, Banjar dan Nias.

Tidak ada warga desa ini yang bekerja di PLTU. Karena tidak termasuk rea
ring 1 atau area prioritas penerimaan kerja di PLTU. Di desa ini juga terdapat
perusahaan minyak pertamina. Namun, tidak ada warga desa yang bekerja
di sana. Listrik di desa ini sudah menyala selama 24 jam. Listrik di desa ini
sering mati ketika angin kencang atau sedang hujan.
b. Sosioekonomi
Pekerjaan utama warga desa adalah nelayan. Sekali melaut bisa membawa
hasil 3 ton. Nelayan bisa mendapatkan ikan hiu dan pari. Hasil tangkapan
tersebut tidak jauh pulau

Selain melaut, nelayan juga membuat keramba dan memanennya setiap enam
bulan sekali. Ikan yang ada di keramba adalah kakap. Selain milik warga desa,
ada keramba yang dimiliki perusahaan. Nelayan meningkatkan taraf hidup
warga. Dulu, rumah mereka dari papan. Sekarang sekarang sudah terbuat
dari batu bata.
Luas lahan pertanian di desa ini mencapai 850 hektar. Warga menanam
padi. Rata-rata petani memanen padi mencapai 5 ton perhektar. Mereka
menjualnya dengan harga IDR4.700 – 4.800 perkilogram.

Hampir 90% warga desa memiliki tanaman kelapa sawit. Sedangkan 5%
sawit miliki perusahaan. Luas kebun kelapa sawit hampir mencapai 3.000
hektar. Harga kelapa sawit sekitar IDR2.400 perkilogram.
Ada juga warga yang bekerja mengurus wisata alam pantai. Tempat wisata
dikelola kelompok warga desa.

Industri rumah tangga juga tumbuh di desa ini. Ibu-ibu atau kelompok karang
taruna memproduksi terasi dari bahan udang ebi. Udang ebi didapatdari alam
yang masih melimpah. Produksi terasi dijual di desa dan ke Pangkalan Susu.
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c. Masalah
Dulu, para nelayan di desa ini mudah memperoleh ikan berton-ton. Sekarang,
sudah sulit, karena teknologi alat tangkap. Dulu, mereka menggunakan alat
tangkap berupa derek. Namun, sekarang mereka hanya memakai jaring biasa
sehingga hasil tangkapan menurun.

Di sektor pertanian, hasil panen sekarang jauh menurun. Petani bisa memanen
maksimal 1 ton perhektar. Bahkan, ada yang hanya memperoleh sebanyak
dua karung goni. Ini terjadi karena kualitas tanah yang mulai menurun
dalam kurun 15 tahun terakhir. Penyebabnya adalah tanaman kelapa sawit
yang menyerap unsur hara dan air sangat banyak. Limbah dari daun kelapa

sawit yang jatuh ke saluran air berubah menjadi coklat atau bewarna seperti
gambut. Selain itu, karena sistem irigasi yang kurang baik yang membuat air
laut masuk ke ladang pertanian.
Warga yang mengelola industri rumah tangga sudah bisa menghasilkan
produk terasi. Namun pembuatan label BPOM dan halal belum dilakukan
karena kendala biaya dan akses ke pusat kota. Juga, terkendala pemasaran
dalam skala besar. Terasi hanya dikenal di desa dan Pangkalan Susu saja.
Kendala lain, ketika musim hujan, terasi tidak bisa dijemur dan juga tidak bisa
diolah atau dibungkus karena basah. Alat pengeringan menjadi kebutuhan
industri rumah tangga ini.

Gambar c. produk olahan terasi ibu-ibu dan karang taruna Desa Pulau Kampai
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d. Potensi
Potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di desa adalah pengembangan
industri rumah tangga. Warga sudah sangat bersemangat, hanya perlu
pendampingan agar proses pembuatan dan pemasaran lebih tertata. Selain
terasi, pelatihan pemanfaatan mangrove juga bisa dilakukan. Di desa terdapat
kurang lebih 1.000 hektar tumbuhan mangrove. Namun belum ada upaya
pemanfaatan. Padahal, kayunya bisa dimanfaatkan, selain pembuatan jus,
dan bahkan untuk bahan pewarna untuk pembuatan batik. Mangrove yang
terjaga juga menyimpan banyak potensi kepiting yang bertelur secara lebih
baik. Kepiting di desa ini sudah dipasarkan ke mana-mana. Oleh karena itu,
pemanfaatan mangrove dan perlindungannya mendesak dilakukan.

Potensi lain adalah pembuatan garam yang bahan bakunya tersedia di laut.
Warga bisa saja mengambil air laut dan memproses. Dalam hal ini hanya perlu
ahli dan pendamping masyarakat untuk proses pembuatan dan pemasaran.
Seperti pesan kepala desa di desa Pulau Kampai: “pendampingan itu penting,
karena akan mendorong masyarakat untuk lebih giat lagi mengembangkan
potensi yang ada di desa”
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Bab 4
Kajian Potensi

Provinsi

Nama Desa

Desa
Lembah
Sumara

Sulawesi
Tengah

Jenis potensi

Kelebihan

Kekurangan

Budidaya
nilam

Tidak ada hama yang
memakan tanaman ini. Hasil
juga sangat membantu untuk
perekonomian

Pemeliharaannya
membutuhkan banyak
tenaga

Ternak sapi

Lahan yang masih luas dan
banyaknya rumput untuk
pakan sapi

Harga anakan sapi yang
mahal sehingga modal
yang keluar lumayan besar

Tambak ikan

Adanya tambak bisa
membantu nelayan untuk
membudidayakan ikan
karena laut yang ada di
desa mereka sudah tidak
menghasilkan ikan lagi

Biaya yang dibutuhkan
sangat besar mencapai 100
juta rupiah

Pertanian

Tanah masih subur

Kondisi tanah yang
digunakan untuk pertanian
sangat kurang, sehingga
masyarakat berkebun di
dekat hutan lindung

CA Morowali
dan Suku
Wana

Potensi pengembangan
penelitian untuk upaya
konservasi satawa-satwa
endemik Sulawesi dan
adanya wisata suku anak
dalam untuk pengenalan
budaya Suku Wana

Jarak tempuh ke lokasi
suku wana di dalam hutan
sangat jauh dan harus
berjalan kaki dan adanya
ancaman pertambangan
nikel karena perusahaan
masih terus mencari
sampel untuk lokasi
tambang

Desa
Tamainusi

Desa
Tambayoli
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Provinsi

Nama Desa

Tabel 4.1. Kajian potensi di tiga pulau
Jenis potensi

Kelebihan

Kekurangan

Tambak ikan

Tidak menggunakan
air laut yang tercemar
sehingga kemungkinan
ikan tumbuh lebih besar.
Adanya perusahaan PT
Indominco Mandiri membuat
air laut tercemar sehingga
penghentian aktivitas industri
dan penanaman mangrove di
pinggir pantai bisa membantu
laut dalam menetralisir
logam atau limbah bekas
pertambangan

Sudah pernah dilakukan
sebelumnya, namun ikan
mati semua karena air laut
terkena limbah

Ternak sapi

Sekali dijual bisa
menghasilkan untung yang
lumayan

Adanya penyakit seperti
diare. Adanya ancaman
dibunuh dan diracun oleh
oknum yang tanahnya
tidak mau dimasuki sapi

Tanaman
kelapa

Hasil panen yang banyak
dalam 2 atau 3 bulan sekali

Terdapat hama tikus dan
tupai

Wisata air
panas

Dekat dengan jalan besar dan
akses mudah

Terkadang air panas tidak
keluar

Kebun buahbuahan dan
kopi

Adanya kelompok petani
muda yang bisa berbagi
trik-trik penanaman dan
monitoring hasil kebun.
Dapat membantu dalam
proses pemasaran

Banjir membuat tanaman
mudah mati bahkan tidak
bisa menanam bibit

Sarang burung
walet

Dekat dengan goa yang ada
di hutan sehingga intensitas
walet untuk datang ke sarang
buatan lebih tinggi. Hasil
panen mencapai puluhan juta

Biaya pembuatan yang
cukup mahal

Hasil hutan
non kayu

Kayu-kayu yang tidak
dilindungi bisa digunakan
untuk pembuatan bahan
rumah bahkan pembuatan
sarang burung walet

Susahnya transportasi
menuju lokasi, hanya
mengandalkan perahu
untuk membawa hasil
hutan ke desa

Desa
Santan Ilir

Kalimantan
Timur

Desa
Santan
Tengah

Desa
Santan Ulu
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Provinsi

Nama Desa

Desa Pintu
Air

Tabel 4.1. Kajian potensi di tiga pulau
Jenis potensi

Kurangnya lahan untuk
pengembangan budidaya
kepiting

Pertanian

Lahan masih luas

Sistem irigasi yang
kurang memadai, hanya
memanfaatkan air hujan

Keramba

Potensi laut masih banyak
di bagian dekat Tanjung
Ape dan pasir masih putih
sehingga berpotensi adanya
pengunjung untuk berwisata

Tidak bisa dilakukan di
dekat tempat bersandar
kapal penarik tongkang
karena ikan akan mati

Ternak ayam
dan bebek

Menjadikan masyarakat tidak
perlu membeli telur dari luar
pulau dan bisa dijadikan
alternatif untuk menghasilkan
uang

Sistem pakan yang
kurang karena belum bisa
memanfaatkan limbah
hasil pertanian yang bisa
digunakan untuk pakan

Industri rumah
tangga

Pembuatan trasi tanpa
bahan pengawet yang bisa
dikembangkan dan dilakukan
oleh ibu-ibu rumah tangga

Terhambat dalam
proses pemasaran, uji
higienitas BPOM yang
harus dilakukan di
pusat, dan label halal,
serta membutuhkan
pendampingan

Pembuatan
garam

Bahan-bahan bisa langsung
didapatkan di laut

Membutuhkan
pendampingan untuk
proses pembuatan dan
lahan

Desa Pulau
Kampai
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Kekurangan

Tambak
kepiting

Desa Pulau
Sembilan
Sumatra
Utara

Kelebihan

Adanya tumbuhan mangrove
yang masih melimpah
sehingga produksi kepiting
masih banyak
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Ide transisi berkeadilan berhubungan erat dengan ide keadilan
lingkungan hidup Dengan konsep keadilan lingkungan hidup
mencakup keadilan iklim (climate justice) dan keadilan energi (energy
justice), konsep transisi berkeadilan juga mengalami perluasan
makna. Tidak lagi semata berkaitan dengan pekerja-pekerja industri
yang memproduksi dan pekerja-pekerja industri yang mengonsumsi
bahan bakar minyak, tetapi juga meliputi masyarakat yang hidup di
tengah-tengah area yang tinggi polusi karena keberadaan industriindustri berbasis bahan-bahan bakar fosil seperti yang dialami
oleh masyarakat-masyarakat marginal. Atau masyarakat dengan
kehidupan ekonomi nonkapitalis tetapi terdampak oleh kegiatankegiatan ekstraksi sumber daya alam yang sarat dengan karbon.
Secara politik, perluasan makna ini memberi ruang lebih luas dan
menarik dukungan warga yang rentan dan termarginalisasi ke dalam
sebuah front bersama menentang blok kekuasaan industri-industri
bahan bakar fosil.
Transisi berkeadilan menjadi mutlak karena bumi di mana kita
hidup saat ini tidak berkesinambungan secara sosial, ekonomi, dan
lingkungan hidup. Kita hidup dalam sebuah dunia yang mengalami
krisis kronis secara organik, yakni krisis global perubahan iklim.
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