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Booming Nikel, MP3EI, dan Pembentukan Kelas Pekerja
Studi Perubahan Tata Guna Lahan dan Pembentukan Kelas
Kabupaten Morowali

Ringkasan
Penelitian ini bertujuan melihat MP3EI dalam konteks kebijakan, modal dan perubahan
Agraria yang sedang berlangsung di Kabupaten Morowali sebagai situs produksi komoditi
nikel. Penelusuran ini diawali dengan beberapa pertanyaan penting tentang mekanisme
investasi nikel dari waktu ke waktu, hubungan kepemilikan tanah dan perubahan tata
guna lahan di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah. Tambang nikel menjadi factor
penting dalam hubungan produksi yang berlangsung dari waktu ke waktu.
Dari kombinasi dan pembacaan yang kompleks itu, penulis mencoba melihat secara
dalam bagaimana proses pembentukan kelas yang berlangsung di situs-situs produksi
nikel dan sekaligus tingkat keselamatan rakyat ditempatkan dalam produksi nikel. Salah
satu misteri yang hendak dipecahkan adalah perlawanan korban tambang tumbuh
secara berbeda-berbeda di lokasi investasi nikel.
Aspek “golongan lemah” menjadi perhatian serius. Bagaimana melihat kaum rentan
khususnya perempuan memaknai perubahan yang timbul dalam perluasan dan
percepatan produksi nikel, misalnya daya bertahan, berjuang, dan tidak sekedar ada di
posisi korban.
Penelitian ini menjadi penting dan berguna karena Morowali adalah Kabupaten sebagai
situs pemasok komoditi global yang ditetapkan sebagai bagian dari 50 persen
sumbangan produksi nikel nasional. Pemerintah Sulawesi Tengah menempatkan Produksi
nikel Morowal sebagai penyumbang kedua terbesar setelah pertanian (kakao, kopra,
beras, dll) bagi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah.
Pada tahun 2012, investigasi JATAM Sulteng menemukan 200 orang di Kota Kolonedale
terjangkit penyakit gatal-gatal dan ispa akibat mengkonsumsi air dan ikan yang diduga
tercemar oleh limbah tambang nikel. Sementara itu Pada tahun 2008, Morowali
ditempatkan sebagai Kabupaten dengan kondisi gizi buruk urutan 40 nasional.
Laporan penelitian ini bersumber dari kerja-kerja lapangan dengan memadukan antara
mengumpulkan aneka literature dari berbagai sumber misalnya buku, Paper Posisi,
Bulletin, Guntingan Koran yang berhubungan dengan produksi nikel Morowali. Serta
mengumpulkan data-data sekunder dari dokumen Pemerintah dan Perusahaan.

Kata-Kata Kunci: Tata Guna Lahan, Tambang, Lingkungan, Tenaga Kerja
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I.
Pendahuluan

Latar Belakang
Belajar dari pengalaman sejarah yang ditulis dalam berbagai laporan penelitian dan
karya akademik. Mengkonfirmasi bahwa karakter komodifikasi alam dalam industri
pertambangan sejak era kolonial, regim orde baru hingga era reformasi, belum
mengalami perubahan yang cukup signifikan. Masalah-masalah dalam pertambangan
masih saja selalu identik dengan pelanggaran HAM, penyingkiran penduduk lokal,
pengerahan dan eksploitasi tenaga kerja. Selan itu, ekonomi tambang seringkali juga
menjadi magnet bagi pertumbuhan mobilitas perpindahan penduduk dan timbulnya
masalah ekologi seperti, pencemaran air, udara rusaknya mata rantai ekosistem
(Erman, 2005, Bachriadi, 1998).
Hadirnya tambang juga mendorong terjadinya perampasan tanah, konflik kelas, dan
terbentuknya zona-zonasi ruang, mulai dari satuan blok produksi hingga penciptaan
sirkuit baru atas rantai produksi komoditi. Proses itu menempatkan rakyat sebagai
korban atas sebuah struktur ekonomi politik, yang selama ini bekerja dalam pengaturan
industri pertambangan domestik yang cenderung memihak perusahaan. Hal itu
dilakukan tidak saja dalam konteks antara provinsi dalam skala pulau, tetapi juga berlaku
dalam skala nasional lewat sejumlah instrumen perundang-undangan yang ketat
(Sangaji, 2002, Daeng 2009).
Logika mendasar dari penciptaan ruang di era kontemporer di dasari pada lahirnya
hubungan-hubungan baru, baik di bidang perdagangan maupun pembagian kawasankawasan ekonomi khusus untuk mengakomodir kompetisi kapitalis global yang sedang
berlangsung. Hal itu tercermin sebagaimana kasus penemuan Nickel Pig Iron (NPI) di
negeri China. NPI telah mendorong perubahan besar dalam ‘pesta’ merger dan akuisisi
tambang nikel di berbagai belahan dunia (Hoffmen, 2013).
Dalam setting kebijakan nasional hingga ke daerah, pola-pola ruang mengikuti logika
bisnis dan kecenderungan global semacam itu. Peran-peran regulatif oleh negara
telaksana dalam instrumen praktik ruang. Implikasinya, posisi Indonesia sebagai salah
satu negara yang berperan memasok bahan dasar industri global, tak bisa beranjak jauh.
Pada akhirnya, ruang menjadi sesuatu yang perlu disortir (ditata) untuk mengalokasikan
cabang-cabang ekonomi berbasis produksi komoditi. Keadaan semacam itu memaksa
perubahan-perubahan landscap terjadi lebih cepat sebagai bentuk adaftasi bagi daerah
tujuan gerak kapital. Perubahan itulah yang sedang terjadi di Kabupaten Morowali.
Daerah yang memiliki kandungan mineral nikel cukup melimpah ini sedang beradaftasi
dengan gerak kapital yang merambah dunia pedesaan mereka.
Imajinasi ruang bagi sirkuit kapital dirancang untuk menghancurkan hambatanhambatan spasial (debottleneking) dengan dua kerangka umum yakni percepatan dan
perluasan. Dua konsep itu dituangkan secara kongkrit lewat Program Master Plann
Perencanaan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang dikeluarkan
oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010. Pemangkasan hambatan-

hambatan gerak kapital yang berkaitan dengan time of production dan time of circulation
terfasilitasi melalui deregulasi dan pengadaan infrastruktur pendukung investasi secara
besar-besaran.
Secara keseluruhan kebijakan ini merupakan korelasi antara visi pembangunan nasional
yang tertuang dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007. Yang merupakan paket
pengembangan implementasi kerjasama pasar bebas lintas negara melalui sejumlah
instrumen resmi seperti: G20, Free Trade Asian (FTA), Economic Partnersif Aggremeen
(EPA), Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) serta sejumlah kerjasama billateral lainnya.
Rencana induk ini akan diawali dengan pembangunan 120 jenis industri (pabrik) yang
disokong melalui peran investasi asing, baik itu smelter processing tambang nikel,
maupun jenis-jenis komoditi mineral lain.
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementeriaan Perdagangan melihat MP3EI
sebagai bagian dari program diversifikasi lebih lanjut komoditas ekspor. Hal itu bertujuan
untuk meningkatkan rantai nilai sepuluh komoditas ekspor negara mencakup industri
ekstraktif (galian) (seperti gas minyak bumi, batubara, minyak, tembaga) dan nonekstraktif (bukan galian) (seperti kelapa sawit, karet, kelapa dan kertas).
Selama ini, asumsi pemerintah dalam pengaturan pengelolaan sumber daya alam
(terutama Kementeriaan Perdagangan) menilai bahwa pergerakan volume ekspor negara
cenderung terletak di ujung bawah dari rantai nilai komoditas tersebut. Langkah
diversifikasi dilakukan agar pergerakan volume ekspor dengan nilai tambah yang lebih
tinggi, berada pada rantai nilai yang sudah terwakili di dalam negeri. Analisa rantai nilai
sepuluh komoditas dalam MP3EI, tergambar melalui reklasifikasi sepuluh kategori ekspor
yang relevan dalam tiga kelompok luas, yaitu: pertambangan mineral dan batubara,
minyak dan gas serta perkebunan (Arfani dan Winanti, 2013).
Asumsi ekonomi yang dipergunakan oleh Pemerintah dalam MP3EI merupakan turunan
dari konsep rekonstruksi Geografi (Krugman,1991) yang kini telah berkembang menjadi
wacana besar di kalangan lembaga-lembaga multilateral dunia, (1) Membesarkan pusatpusat pertumbuhan pada setiap kelompok kepulauan besar utama dengan membangun
gugus-gugus industri berdasar sumber daya; (2) Membangun sinergi antar pusat-pusat
pertumbuhan itu, termasuk konektivitas internasional bagi perdagangan dan pariwisata;
(3) Melengkapi konektivitas dengan meningkatkan sumber daya manusia dan
meninggikan investasi dalam penelitian dan pengembangan; (4) Korporasi memiliki
peran vital dalam mendorong investasi, membentuk kesempatan kerja dan mendorong
inovasi; (4) Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan peraturan dan
ekonomi makro yang kondusif bagi percepatan dan perluasan investasi (World Bank,
2012).1
Konsep rekonstruksi Geografi sebetulnya sudah sejak lama dipraktikan oleh kalangan
Kapitalis di Eropa. W Chan Kim dan Renee Mauborgne (2005) dalam buku yang berjudul
Blue Ocean Strategy menjelaskan, para kapitalis di Eropa bekerja menghadapi
persaingan yang semakin kejam untuk memukul mundur saingan atau kompetitornya.
1

Rekonstruksi Geografi termasuk penataan ulang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan kapitalis
dapat dibaca dalam buku Paul Krugman, 2001 berjudul Geography and Trade yang diterbitkan London
Universitas Press. Krugma peraih nobel ekonomi karena jasanya menemukan jalan keluar bagi sistem
Kapitalisme yang diambang frustasi. Konsep lain yang juga dituliskan Krugman adalah soal Ekonomi
Regional, Matematica Models, dan yang sangat terkenal adalah Geografi Ekonomi.
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Kalangan kapitalis selalu mengandaikan tanpa kompetitor dalam ‘lautan bisnis yang biru’.
Buku ini adalah hasil riset terhadap sedikitnya 150 perusahaan yang menggunakan pratik
yang sama. Strategi Blue Ocean sendiri terdiri atas enam prinsip dasar yaitu, rekonstruksi
batasan-batasan pasar, fokus pada gambar besar, menjangkau lebih jauh dari permintaan
yang ada, menerapkan urutan langkah strategis secara tepat, mengatasi rintangan
organisasional, dan membangun eksekusi menjadi strategi (Kim dan Mauborgne, 2005).
Beberapa proposal perusahaan, misalnya hilirisasi mineral dan batubara telah
disebutkan sebagai bagian dari rencana induk, Master Plan Percepatan dan Perluasan
Ekonomi Indonesia (MP3EI)”. Dalam rencana pembangunan tersebut tercantum
sebanyak 22 kegiatan ekonomi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) yang akan
direalisasikan. Sementara bagi koridor Sulawesi pada umumnya akan terus
meningkatkan produksi tambang, terutama nikel. Telah ditetapkan pada tahun 2013
kegiatan pertambangan akan diintegrasikan di tingkat lokal berbasis pengelolaan hilir.
Kebijakan ini mendapat legitimasi pemerintah melalui; Peraturan Presiden No 32 Tahun
2011 yang dikeluarkan tanggal 20 Mei 2011.
Kebijakan spasial ekonomi semacam ini telah mengakomodasi kegiatan pertambangan di
dalam konsep penataan ruang. Pemerintah menggunakan logika berdasarkan Undangundang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Pemerintah pusat, melalui Kementeriaan
Kehutanan berhak menentukan hutan negara dan merencanakan penggunaan hutan.
Serta hanya perlu memberi perhatian terhadap rencana tata guna lahan yang dibuat
berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
Selama ini kegiatan tambang tidak diproyeksikan dalam kebijakan ruang nasional karena
di latar belakangi oleh terminologi land use dan land cover dalam penataan ruang. Land
use (penggunaan lahan) merupakan alokasi lahan berdasarkan fungsinya, seperti
permukiman, pertanian, perkebunan, perdagangan, dan sebagainya. Sementara land
cover adalah alokasi lahan yang didasarkan pada tutupan lahannya, seperti sawah,
semak, lahan terbangun, lahan terbuka, dan sebagainya. Kedua terminologi ini tidak
menyebutkan baik dari segi fungsi maupun alokasi lahan yang bersifat ekstraktif. Artinya
pertambangan tidak termasuk ke dalam keduanya, karena kegiatan sektor pertambangan
baru dapat berlangsung apabila ditemukan kandungan potensi mineral di bawah
permukaan tanah, pada kedalaman tertentu (Anonimous, 2008).
Dengan demikian, MP3EI serta instrument perundang-undang yang mendukungnya telah
mendorong perubahan logika dan terminologi praktik ruang untuk memberikan tempat
bagi sektor pertambangan, sebagai bagian dari perencanaan ruang. Artinya sektor
ekstraktif menjadi item tambahan dalam fungsi dan alokasi lahan. Di saat yang sama
instrumen tersebut menjadi wacana kiriman dari nasional yang dibuat untuk menekan
sikap a-priori masyarakat atas penyimpangan kebijakan pada level daerah, terutama
berkaitan dengan fungsi dan alokasi ruang.
Beberapa contoh dapat disebutkan, misalnya, meluasnya kritik terhadap kuantitas IUP
yang terbit di Kabupaten Morowali dan daerah lain. Mendorong pemerintah untuk
mengambil inisiatif review izin, lewat proses evaluasi dan re-organisasi kembali perizinan
dalam klaim pertambangan baru dengan istilah Clear and Clean. Dari jumlah lebih dari
183 IUP yang terbit di Kabupaten Morowali, hasilnya adalah 77 perusahaan yang masuk
kategori di atas. Dengan demikian, tingginya angka produksi izin menunjukan bahwa
kebijakan sektor pertambangan telah menjadi pilihan utama yang bagi solusi
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peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), baik di level pemerintah daerah maupun
Growt Domestic Product (GDP) tingkat nasional.
Begitu pula dengan isu-isu konflik lahan antara pertambangan, lingkungan hidup dan
Kehutanan. Agar tidak terkesan ambigu dan saling benturan antar kebijakan sektoral,
Presiden SBY mengeluarkan sebuah instrumen hukum untuk menjembatani konflik antar
sektor tersebut lewat Instruksi Presiden (Inpres) No 10 tahun 2011. Yang isinya
menegaskan moratorium hutan, atau penghentian sementara aktivitas ekonomi yang
masuk dalam kawasan hutan.
Semangat yang terkandung dalam kebijakan jeda hutan meliputi beberapa hal sebagai
berikut; Pertama, penghentian semua rencana izin baru yang berkaitan dengan
pemanfaatan hutan; Kedua, penetapan peta indikatif terbaru. Namun kedua argumen itu
agak membingungkan karena tidak disertai penjelasan secara terperinci tentang
penetapan zona ekonomi koridor nikel, dan perluasan kawasan-kawasan ekonomi
tambang yang banyak merambah kawasan hutan.
Kebijakan baru tersebut belum juga sempat direalisasikan secara nyata dan konsisten.
Presiden SBY kembali mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2011 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah. Argumentasi
dasar Presiden SBY dalam menerbitkan aturan ini, karena beberapa hal; Pertama, untuk
melindungi aktivitas pertambangan yang telah dan akan dilakukan dalam kawasan hutan
dari isu moratorium dan REDD (Reducing Emission from Deforestration and Forest
Degradation); Kedua, penerimaan Negara Bukan Pajak (PNB) dari penggunaan Kawasan
Hutan untuk kepentingan pembangunan (investasi tambang dan lain-lain) di luar
kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dengan alasan sebagai
pengganti lahan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Ketiga, Keberadaan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dianggap
sebagai instrumen yang mempersempit ruang gerak industri pertambangan yang telah
dan akan berjalan. Hal itu menyebabkan penggunaan lahan tumpang tindih. Atas dasar
itu, sehingga diperlukan hadirnya instrumen hukum sebagai jalan tengah.

Sebuah Tangga Berjalan
Sebagian teoritisi Marxis menyebut konsep semacam MP3EI, sebagai implikasi dari pada
krisis yang sedang melanda negeri-negeri kapitalis. Gagasan yang bersumber dari kerja
keras Boston Consultating Group ini, merupakan jalan keluar sementara. Sebagai upaya
kapitalis membendung badai krisis (counter tendensi) yang terjadi dalam gelombang
semakin cepat. Saat ini, tingkat penguasaan aset dan kekayaan dunia semakin
terkosentrasi pada segelintir fraksi kapitalis. Sebagai sebuah sistem yang hidup seperti
anak tangga, ia selalu memerlukan ruang baru dalam membentuk sirkuit akumulasi
kapital dan sekaligus medan kompetisi (Sangaji, 2013).
Format sederhana menggambarkan bagaimana sirkuit kapitalis berjalan dapat
dirumuskan dengan rumus: C-M-C (Money Comodity-Money). Dimana uang digunakan
membeli barang dagangan untuk keperluan memproduksi barang dagangan dan kembali
untuk menghasilkan uang, begitu seterusnya. Rumus dasar dari Karl Marx ini, dapat kita
pakai untuk memberikan pengertian bagaimana kapital mengakibatkan keharusan
investasi baru yang tak boleh berhenti, sebab ia akan menciptakan problem esensial
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dalam internalnya yang sering orang sebut dengan istilah krisis. Krisis dalam literatur
ekonomi liberal diungkapkan dengan berbagai istilah, misalnya kontraksi, pelambatan
pertumbuhan, atau stagnasi. Namun dalam konsep Marx, Kaitan antara hubungan
akumulasi kapital dengan krisis yang menyertainya dapat dirumuskan lewat penafsiran
para Marxisme tentang krisis kapitalisme.
Pertama, adalah teori ketidaksebandingan yang menganggap bahwa sifat anarki dari
produksi kapitalis adalah sebab dasar dari siklus industri dan krisis; Kedua, teori massa
orang banyak di bawah batas konsumsi (under consumption) semurninya, yang
memandang kesenjangan jurang antara keluaran (kapasitas produksi) dan konsumsi
massal upah nyata kaum pekerja dan daya beli, sebagai sebab mendasar dari krisis
kelebihan produksi kapitalis; Ketiga, teori akumulasi berlebihan (over-accumulation)
semurninya, yang memandang tidak cukup diproduksinya massal nilai lebih
dibandingkan seluruh jumlah kapital yang terakumulasi sebagai sebab pokok dari krisis
itu (pengantar Kapital III Karl Marx, terjemahan, 2007).
Dalam konteks MP3EI, teori krisis di atas dapat diturunkan secara acak dalam tiga uraian
fakta kontemporer yang saling terhubung, baik dari skala perekonomian global maupun
skala regional asia pasifik, yang menjadi dasar dari pada pola ekonomi koridor dalam
produksi komoditi berbasis skala spasial ini. Fakta krisis yang mencengangkan dilaporkan
dalam Working Paper Internasional Moneter Fund (IMF) pada tahun 2011. Dalam paper
yang dimaksud, IMF menyarankan pada Pemerintah Jepang sebagai negara industri
kapitalis paling tersohor di Asia untuk melakukan reformasi ekonomi, dengan memotong
subsidi publik dan jaring pengaman sosial. Namun Pemerintah Jepang menyadari, jika itu
dilakukan mereka harus berhadapan dengan pengangguran yang maha besar. Sehingga
tidak ada cara lain untuk mengatasi krisis adalah dengan mengimpor krisis pada negeri
yang memenuhi syarat dan iklim investasi baru. Karena selama dua puluh tahun
terakhir, pertumbuhan ekonomi Jepang bersifat flat, selalu diambang rata-rata dua
persen. Artinya, investasi baru semakin kecil, dan hasilnya, pengangguran mereka
hampir mencapai 7 persen pada tahun 2012. Indonesia dan India, dua Negara yang
paling kondusif untuk hal itu karena ditengarai beberapa hal seperti upah yang
kompetitif (upah murah), ketersediaan pasokan bahan baku, dan pasar yang besar untuk
produk konsumsi langsung.
Demikian pula dengan China, sebuah negara yang sedang mencoba alam kapitalisme,
kini sedang tumbuh-tumbuhnya. Negara ini mengingatkan kita pada sejarah Inggris
ketika penemuan mesin Uap. China pun sekarang mengalami masa-masa gemilang yang
sama. Negara hasil reformasi Deng Xioping pro neoliberalisme itu, melaju tak
terbendung setelah penemuan teknologi Nickel Pig Iron (NPI), sebuah pengelolaan
mineral secara murah. Sejak itu, negara yang dulu dikenal dengan istilah tirai bambu itu,
pun mulai perlahan-lahan meninggalkan stenless steel yang tradisional dan beralih pada
pembangunan industri berbasis Pig Iron. Tetapi saat ini bea masuk cukup besar,
sehingga penemuan besar itu akan menandai pelepasan diri dari eksploitasi alam secara
tradisional dan akan dialihkan menjadi proccesing setengah jadi. Rencana itu ditujukan
pada dua negara Asia Tenggara yaitu, Philipina dan Indonesia, sebagai bentuk efesiensi
untuk menunjang penerapan teknologi yang lebih kompetitif.
Meskipun demikian, derasnya arus modal asing masuk ke Indonesia memang tidak
mengejutkan. Periode liberalisasi dalam berbagai sektor semakin terbuka sejak tahun
1998. Hal itu telah memicu konsentrasi sektor kekayaan publik dalam penguasaan modal
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asing. Litbang Kompas pada tahun 2011, mencatat sektor penguasaan modal asing
sebagai berikut: Perbankan 50,6 persen, Migas 70 persen, Batubara, Bauksit, Nikel 75
persen, Tembaga dan Emas 85 persen dan sektor perkebunan Kelapa Sawit 40 persen,
pelabuhan 49 persen, Operator Bandara bahkan mencapai 100 persen. Tingkat
konsentrasi penguasaan ini mensyaratkan dinamika ruang dan kompetisi di antara fraksi
kapitalis sendiri.
Dengan demikian, rumusan awal marx dapat kita sederhanakan semacam ini, untuk
memberikan pengertian yang lebih muda: bahwa kapitalisme sekarang ini berada dalam
rumus: I-C-I (Invest-Crisis-Invest) atau setiap investasi dalam kapitalisme akan
melahirkan krisis dan untuk menyelesaikannya adalah dengan membuka investasi yang
lebih besar lagi. Berdasarkan rumusan inilah sehingga ada kalimat yang terkenal dari
Marx: Kapitalisme akan menggali kuburnya sendiri.
Dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. MP3EI sebagai sebuah konsep investasi krisis
melalui percepatan dan perluasan, ia bertalian dengan karakter mendasar dari internal
kapitalisme itu sendiri. Karl Marx menyebutnya lewat frasa yang sangat terkenal yaitu,
“the annihilation of space by time“. Kapitalis di satu sisi berusaha untuk meruntuhkan
setiap penghalang (spacial berrier). Sebagai upaya memperdalam hubungan dapat
terwujud, yaitu untuk bertukar, dan menaklukkan seluruh bumi untuk pasar. Dalam sisi
yang lain, kapitalis berusaha untuk memusnahkan ruang ini dengan waktu, yaitu untuk
mengurangi minimal waktu yang dihabiskan dalam gerakan dari satu ke tempat yang lain
atau sirkulasi. Oleh karena itu, berkembangnya modal, sudah menjadi ‘takdir’ dalam
hukum kapitalisme, pasar pun akan meluas lebih dari yang beredar. Maka akan semakin
membentuk tata ruang bagi orbit sirkulasi. Jadi, kapitalis selalu berusaha secara
bersamaan untuk perpanjangan lebih besar pasar dan untuk pemusnahan lebih besar
ruang dengan waktu (Karl Marx, Grundrisse, 1973).
David Harvey (2000), menyebut secara spesifik, gejala semacam itu sebagai praktik TimeSpace Compression (TSC) untuk menunjukkan kondisi yang kini dimaknai orang dalam
percakapan tentang waktu dan ruang dalam konsep MP3EI. TSC, berkaitan dengan
kemajuan material dalam segala aspek kehidupan yang bertumpu pada teknologi dan
informasi. Kemajuan material ini, tentu tidak bisa dilepaskan dari apa yang kita sebut
dengan modus produksi kapitalis dan internasionalisasi hubungan produksi kapitalis.
Kata Harvey, spasio-temporal fixes diproduksi melalui kombinasi dua hal: Pertama,
pengalihan secara temporal melalui proyek investasi jangka panjang atau dalam bentuk
belanja sosial, misalnya pendidikan dan penelitian yang bertujuan memuluskan masa
depan kapital kembali masuk dalam sirkuit kapital; Kedua, pengalihan spasial lewat
pembukaan pasar-pasar baru dan bahan baku, dan juga tenaga kerja murah.
Spasial temporal fixes bertalian dengan strukturisasi spasial, baik itu ruang fisik (absolute
space) maupun ruang sosial (social space). Kita dapat menarik benang merah antara
MP3EI dengan proses kebijakan penataan ruang atau praktik ruang itu sendiri.
Selain krisis, praktik akumulasi kapital merupakan titik nadir pertumbuhan ekonomi
dalam sistem kapitalisme. Karakter ekspansi merupakan penanda ekspresi dari
akumulasi yang tidak bisa putus, berlangsung terus-menerus dalam sirkuit produksi yang
tak hingga. Karl Marx menyebut karakter itu sebagai, "accumulation for accumulation’s
sake and production for production’s sake". Praktik akumulasi itu ditopang oleh tiga hal:
pertama, tersedianya surplus tenaga kerja yang sering diistilahkan "industrial reserve
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army atau tenaga kerja cadangan" yang menjadi titik picu perluasan modal; Kedua,
tersedia peluang untuk memperoleh alat-alat produksi di pasar agar ekspansi modal
berjalan tanpa hambatan; Ketiga, terbangunnya pasar untuk menampung hasil produksi
barang dagangan yang terus bertambah (Sangaji, 2010).
Henri Lefebvre, dalam bukunya yang berjudul “Production of Space” menyatakan,
interseksi antar-wacana ilmu pengetahuan dengan keinginan untuk mengontrol ruang
dapat ditemukan secara konkret dalam abstraksi ekonomi yang berkedudukan secara
sadar dalam logika penciptaan terhadap ruang bagi aprosiasi akumulasi kapital. Dalam
momen tertentu, ilmu pengetahuan tentang ruang berbalik menjadi sarana bagi praktik
kapitalisasi ruang yang didominasi abstraksi ekonomi.
Demikian halnya dalam geografi, ruang alamiah dirasionalisasi dan diabstraksi baik
secara imajinasi spasial (seperti peta) maupun secara utilitarian (yang menjadikan tanah
sebagai aset kapital). Memang tidak secara gamblang produksi ruang ekstraktif
diuraikan, namun mengacu pada penjelasan Lefebvre, kita dapat mengerti bahwa MP3EI
adalah tangga logic ekspansi kapital di Kabupaten Morowali yang melahirkan berbagai
karakter krisis baik sosial maupun ekologi.

Rancangan Penelitian
Penelitian ini adalah sebuah pengembangan dari Kertas Posisi berjudul ‘Konflik Ruang
Ekstraktif di Kabupaten Morowali” yang diterbitkan kerjasama Yayasan Tanah Merdeka
(YTM) dan JATAM Sulteng pada tahun 2011. Kajian awal itu ditindaklanjuti oleh Sayogjo
institute pada tahun 2013. Dalam bentuk program fellowship bagi penulis, Sayogjo
mendorong penulis agar bisa mengembangkan gagasan ini menjadi sebuah karya tulis
yang utuh. Selama kurang lebih tiga bulan membangun kerjasama dengan Sayogjo
Institut, penulis mendapatkan banyak kesempatan untuk mengembangkan kapasitas
pribadi, lewat pendalaman teori (kelas) dan riset lapangan (luar kelas), hingga akhirnya
tulisan ini dapat disajikan dalam bentuk laporan penelitian.
Ada tiga pertanyaan kunci dalam riset ini;
1. Bagaimana tata guna lahan dan proses-proses perubahan yang berlangsung di
Kabupaten Morowali dari waktu ke waktu.
2. Bagaimana akibat-akibat perampasan lahan dari perluasan modalitas
pertambangan, berhubungan satu sama lain, baik lewat mekanisme-mekanisme
formal maupun dari segi pendekatan etnik dengan proses pembentukan kelas.
3. Bagaimana kedudukan landscap ekologi dan keberadaan kaum rentan dalam
pergulatan ruang. 2

Dari hasil studi lapangan dan pembacaan kembali sejumlah dokumen-dokumen dan
laporan resmi baik yang ditulis oleh NGO maupun Akademisi, terurai babakan politik dan
tata guna lahan (TGL) untuk melihat roses panjang menuju eksploitasi komoditas nikel.
Proses pembentukan kelas dari petani yang diserap menjadi tenaga kerja pertambangan
2

‘Kaum rentan’ adalah istilah yang dipopulerkan oleh Sayogjo institut untuk menggambarkan posisi
kaum marginal, terutama perempuan.
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menandai perubahan besar dalam struktur agraria di Kabupaten Morowali.
Dalam laporan ini, penulis mengambil dua lokasi riset yang merupakan hotspot nikel di
Kabupaten Morowali. Lokasi itu adalah Desa Onte Pute Jaya Kecamatan Bungku Timur
dan Bahodopi Kecamatan Bahodopi. Di dua desa itu kajian babakan perubahan tata
guna lahan di perdalam. Namun penulis juga menampilkan kasus-kasus di tempat lain,
seperti Kecamatan Petasia, dan Mori Atas. Sebagai narasi dan data pendudukung
perubahan landscap dan tutur masyarakat yang sedang berlangsung di Kabupaten
Morowali.

Gambar 1. Peta Infrastruktur Kabupaten Morowali
Sumber: Kementeriaan Pekerjaan Umum, 2012
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II.
Berebut ‘Biji’ di Tanah Si’e

“..Pertama kalinya dalam sejarah,
standar hidup rakyat biasa mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan.
Perilaku ekonomi yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya..."
(Robert Emerson Lucas)

Morowali dan Babakan Kelahiran
Secara etno-linguistik, kata Morowali sendiri berasal dari bahasa Suku Wana berarti
gemuruh. Suku Wana merupakan entitas masyarakat pedalaman yang berdiam di sekitar
daerah aliran Sungai Bongka dan anak-anak sungainya di bagian utara Morowali
diabadikan sebagai nama daerah tempat tinggal mereka.
Kabupaten Morowali merupakan salah satu daerah yang dilahirkan pasca reformasi
terutama didorong dari proyek otonomi daerah. Mekar sebagai daerah otonom yang
terbentuk secara bersamaan dengan dua (2) kabupaten lainnya, berdasarkan amanat
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,
Morowali, dan Banggai Kepulauan. Sebelumnya, merupakan bagian dari wilayah
Kabupaten Poso, yang membentang dari arah tenggara ke barat dan melebar ke bagian
timur, serta berada di daratan Pulau Sulawesi. Pada bagian paling utara terdapat wilayah
Kecamatan Mamosalato dan Bungku Utara, di bagian paling selatan terdapat wilayah
Kecamatan Menui Kepulauan, yang terdiri dari beberapa pulau besar dan kecil.
Sedangkan di bagian timur adalah perairan Teluk Tolo serta bagian paling barat terdapat
wilayah Kecamatan Mori Atas.
Kabupaten Morowali memiliki daratan yang luasnya diperkirakan 15.490,12 km persegi
atau 22,77 persen dari luas daratan Propinsi Sulawesi Tengah. Sampai tahun 2009,
Kabupaten Morowali memiliki 13 kecamatan dengan wilayah daratan yang terluas adalah
Kecamatan Mori Atas yaitu 2.557,74 km persegi atau 16,51 persen dari luas daratan
Morowali, sementara wilayah terkecil adalah Kecamatan Menui Kepulauan yaitu sebesar
223,63 km persegi atau 1,44 persen dari total luas daratan Kabupaten Morowali.
Sedangkan jumlah desa di Kabupaten Morowali sebanyak 240 desa, bila dirinci menurut
topografinya, 169 desa berupa tanah datar, 71 desa berupa perbukitan
(www.palu.bpk.go.id, 2010).
Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 oleh BPS, jumlah Penduduk Kabupaten
Morowali mencapai 206.189 jiwa, terdiri dari laki-laki 106.922 jiwa dan perempuan
99.267 jiwa, dengan sex rasio 108. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,09 persen,
dengan kepadatan penduduk rata-rata 12 jiwa per km persegi.
Sejak dimekarkan pada tahun 1999, Morowali telah dijabat 4 Bupati yakni Pjs. Tato
Masituju, Andi Muhammad Abubakar dan Datlin Tamalagi sebagai wakil Bupati definitif

pertama. Akibat tersangkut kasus hukum akhirnya jabatan Bupati dipegang oleh Datlin
Tamalagi. Pada Pilkada tahun 2008, Anwar Hafid terpilih sebagai Bupati keempat setelah
memenangkan pertarungan dengan kandidat lain.
Sementara itu, asal usul lahir dan terbentuknya Kabupaten Morowali saat ini merupakan
hasil dari dinamika politik dan perkembangan sejarah yang dilatari beberapa hal:
Pertama, perang “purba” (antar suku dan kerajaan) dimana kedudukan antara To Mori
dan To Bungku yang sering mendapat serangan para pengayau dari suku-suku terdekat
dan kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Luwu menguatkan dorongan solidaritas di
antara keduanya. Kerajaan Mori sering mengirim bantuan pada Kerajaan Bungku untuk
menghalau para pengayau. Sebaliknya, mereka kerapkali terlibat dalam praktek
perdagangan tingkat lokal misalnya, To Bungku, datang melakukan pertukaran barang
dagangan berupa hasil ladang, ternak, dan pangan di pasar orang Mori atas
(Poelinggomang, 2008).
Kedua, penyatuan dalam satu pemerintahan moderen terjadi melalui serangan tentara
Belanda dengan metode perang pemukiman kembali masyarakat pedalaman ke daerahdaerah pesisir, seperti yang terjadi terhadap Orang Taa Wana Posangke yang
dipindahkan dari pedalaman ke daerah pesisir meliputi Taronggo dan Lemo, sekarang
disebut kecamatan Bungku Utara. Namun program resetlemen yang dipadukan dengan
pengkristenan oleh Belanda itu gagal, karena sebagian masyarakat kembali ke
pedalaman dan tetap menganut agama lokalnya: halaik. Aneksasi Belanda telah
berperan besar membagi daratan Morowali dalam sebaran tiga suku besar yakni; To
Bungku, yang banyak mendiami wilayah Bungku Tengah, Bumi Raya, hingga Bungku
Selatan. Sementara To Mori terdapat dibagian Petasia hingga Mori Atas. Pada bagian
utara wilayah pegunungan Mamosalato hingga Baturube dihuni oleh suku asli Tau Taa
Wana. Selain tiga suku besar ini, terdapat juga suku kategori pendatang yang sudah
turun temurun tersebar mendiami wilayah Morowali, yakni, Buton, Ternate, Bugis, Toraja
yang disusul peserta transmigrasi, Jawa, Lombok , dan Bali. Di seputar Teluk Tolo, banyak
dihuni oleh To Bajo yang kehidupan sosialnya akrab dengan dunia laut. Orang-orang
sering menyebut mereka dengan istilah manusia laut.
Ketiga, konflik perebutan ibu Kota. Penempatan sementara waktu ibu Kota Morowali di
Kolonedale telah mendorong demonstrasi besar-besaran masyarakat Bungku pada bulan
September 2001 yang mendesak Pemerintah Kabupaten untuk merealisasikan salah satu
amanat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 yakni penempatan ibu Kota di Bungku.
Sebaliknya, kelompok yang ingin mempertahankan ibu Kota di Kolonedale tampil
berjuang agar ibu Kota tetap di sana. Polemik perebutan ibu Kota ini juga mendorong
lahirnya wacana pemekaran kabupaten baru oleh sejumlah tokoh-tokoh politik Morowali
(Poelinggomang, 2008).
Ketegangan perebutan ibu Kota rupanya tidak berhenti hanya sekedar terjadi pada saat
proses pemindahan. Inisiatif pemekaran justru mengikuti di belakang hari. Upaya
pemekaran itu dilakukan oleh para elit dengan menggunakan sentimen pembagian
wilayah kekuasaan berdasarkan sejarah teritori kesukuan, antara To Mori dan Bungku.
Kerja keras para elit politik lokal tersebut, akhirnya membuahkan hasil. DPR RI
mengesahkan usulan pemekaran itu melalui Undang-Undang nomor 12 Tahun 2013
tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara.
Pada tanggal 23 Oktober 2013 Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, melantik staf ahli
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bidang Pembangunan Sekretaris daerah Sulawesi Tengah (Sulteng) Abd Haris Renggah
sebagai pejabat Bupati Morowali Utara. Haris Renggah terpilih berdasarkan usulan
Gubernur Longky Djanggola, dari beberapa nama yang sebelumnya dipromosikan.
Morowali Utara meliputi sembilan wilayah kecamatan yang masuk dalam daerah
pemerintahan Morowali Utara, yakni Kecamatan Petasia, Petasia Timur, Lembo Raya,
Lembo, Mori Atas, Mori Utara, Soyo Jaya, Bungku Utara dan Mamosalato. Sebagai
daerah otonomi baru (DOB), Morowali Utara mendapatkan anggaran DOB yang
bersumber dari bantuan dana hibah Kabupaten induk Morowali tiap tahunnya sebesar 5
miliar rupiah. Sementara dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 3 miliar
rupiah selama tiga tahun berturut-turut. Selain itu, Pemerintah Pusat juga akan
memberikan bantuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Terpisahnya Morowali dan
Morowali Utara menandai terbaginya kekuasaan berbasis administrasi suku dan di saat
yang sama terbuka peluang bagi elit lokal kedua daerah itu untuk mengakses kekuasaan.
Tapi apakah keduanya akan mengandalkan pertambangan sebagai basis pendapatan
daerah? Itu masih perlu perjalanan empiris untuk memberi pembuktian yang relevan.
Namun jika mengacu pada sejarah perjalanan kedua daerah itu, tampaknya sektor
pertambangan dan perkebunan sawit bukan tak mungkin akan dilirik sebagai pilihan
paling utama.

Negeri ‘Seribu Tambang’
Dahulu ketika masih tergabung dengan Kabupaten Poso, Morowali dianggap sebagai
daerah yang cukup terisolasi. Hal itu ditandai dengan buruknya fasilitas lalu-lintas darat
yang memakan waktu cukup lama untuk tiba di Bungku Tengah, yang kini jadi ibu Kota
Kabupaten Morowali. Minimnya pembangunan sarana infrastruktur mengakibatkan
daerah ini tidak mengalami peningkatan signifikan dari jumlah populasi maupun eksodus
penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Morowali antara tahun 2000 hingga 2010,
hanya sekitar 2,16 persen (BPS, 2010).
Sementara itu, tingkat migrasi yang masuk sebelum pemekaran Kabupaten Morowali,
umumnya berkepentingan secara spesifik dalam jumlah kecil. Mereka datang untuk
urusan perdagangan hasil-hasil laut, misalnya, ikan segar dan ikan teri (ikan garam) dari
Bungku menuju pasar tradisional di kota-kota Kecil di Sulawesi Selatan. Wilayah
Morowali cukup terkenal sebagai salah satu pemasok ikan laut terbesar bagi daerah
Sulawesi Selatan, hingga Sulawesi Tenggara pada pertengahan 1990-an hingga tahun
2000-an. Bahkan beberapa tengkulak ikan terutama di wilayah Masamba (sekarang
Kabupaten Luwu Utara Sul-sel) sempat menjadi kaya raya dari keuntungan memasok ikan
dari Morowali. Namun perlahan-lahan mengalami kemunduran (bangkrut) seiring
dengan berkurangnya pasokan ikan dari Morowali.
Kondisi itu mengalami pergeseran yang cukup besar ketika pemekaran terjadi pada
tahun 1999. Terutama, ketika pada tahun 2008-2009, keramba-keramba ikan To Bungku
sepanjang garis pantai Bungku Tengah dibebaskan bagi keperluan pembebasan lahan
rencana migas. Keramba-keramba ikan itu dibongkar dan nelayan hanya bisa memancing
dan mencari ikan di tempat yang jauh. Di saat bersamaan banyak kalangan pedagang
bugis mulai merelokasi usahanya dari Sulawesi Selatan mencoba peluang baru di
Kabupaten Morowali, sebagai daerah pemekaran baru. Menyusul ledakan investasi nikel,
sebagai akibat dari otonomi daerah yang memberikan kewenangan pada Bupati untuk
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mengelolah potensi sumber daya alam. Peluang itu bertemu dengan booming
pertambangan nikel. Pada tahun-tahun periode kedua regim politik daerah, perubahan
besar pun mulai terjadi.
Ekspansi pertambangan di Kabupaten Morowali dalam waktu 7 tahun terakhir terus
meningkat secara signifikan. Sebanyak 177 perusahaan asing dari 204 IUP yang
diterbitkan Bupati Morowali menguasai sekitar 600.089 hektar lahan. Selain itu,
diperkirakan 45 IUP yang diterbitkan pemerintah Morowali bertumpang-tindih dengan
IUP yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Tumpang tindih dengan PT Vale di Blok
Bahodopi dan Blok Kolonodale menjadi contoh paling aktual. Dari 45 IUP yang tumpang
tindih tersebut 12 di antaranya berada di blok tambang Vale di Kolonodale antara, lain PT
Bangun Bumi Indah, PT Cipta Hutama Maranti, dan PT. Graha Sumber Mining Indonesia.
Dan sebanyak 33 IUP berada di blok tambang Vale di Bahodopi (JATAM Sulteng, 2013).
Perubahan-perubahan landscap Kabupaten Morowali terbilang pesat. Terjadi pada titiktitik vital yang diproyeksikan sebagai hotspot nikel, seperti pesisir Bahodopi menuju
Bungku Selatan. Ekologi dan fungsi alam yang terbentang dari Bahometefe hingga
Bahodopi mengalami banyak perubahan. Tutupan hutan yang dulu hijau dan rapat,
sekarang mengalami pembukaan yang massih. Sejauh mata memandang terlihat
memerah sebagai penanda galian nikel. Debu pekat nan tajam akan bertiup seperti
bekas ledakan ‘bom atom’, saat rombongan truk pengangkut ore melintasi jalanan
hauling di atas pegunungan yang terjal menuju pelabuhan.
Pemandangan semacam itu bukan sesuatu yang perlu dirahasikan lagi. Sepanjang pesisir
pantai, terutama dari Desa Kolono hingga Dusun Fatuvia Bahodopi yang merupakan
pusat perkampungan masyarakat. Sisa-sisa tanah mineral banyak terlihat menempel di
jalan aspal yang dibangun tiga tahun terakhir. Perusahaan tambang melintasi jalanan
aspal itu untuk membawa ore yang terhubung langsung dengan jalan hauling yang
mereka bangun sendiri. Jalan-jalan hauling itu meliuk-liuk di dataran semak belukar
melintasi sawah produktif. Lalu memotong setiap pematang dan anak-anak sungai
menuju pendakian jejeran Jambu Mente. Semua landscap itu ditimbun bersamaan
dengan proses ganti rugi tanah.
Kawasan perairan dari teluk Tomori yang merupakan bekas ibu Kota sementara
Kabupaten Morowali tak lepas dari ‘pesta pora nikel’. Laut penghasil ikan itu ditimbun
dengan tanah merah dari pegunungan sekitar, sebagai material untuk membangun port
(pelabuhan) parkiran tongkang ore nikel. Pelabuhan tidak hanya satu, sedikitnya kurang
lebih 28 pelabuhan sejenis (lebih cocok disebut reklamasi pantai) berjejer di antara
gugusan pulau-pulau kecil yang berakhir di garis hutan mangrove Cagar Alam Morowali.
Permukaan laut yang dulu biru nan eksotik dalam ekosistem trofis yang hold, dikelilingi
gugusan-gugusan gunung dan bukit yang hijau. Namun seketika berubah warna, seperti
minuman orange. Karamba-karamba ikan milik nelayan yang berada di bibir pantai, ikut
berubah warna. Ikan-kan berkelas nampak mengapung di malam hari di bawah sinar
cahaya lampu kendaraan operasional perusahaan tambang dari arah pegunungan, yang
mengejar waktu jatuh tempo muatan kapal.
Perubahan tutur dan landscap berlangsung dalam kurun waktu singkat, sejak Undangundang Mineral dan Batubara tahun 2009, diterbitkan. Dari satu desa ke desa lainnya,
kecamatan ke kecamatan lainnya, dalam satuan administrasi Morowali, pesat dengan
rencana pembukaan lokasi tambang. Percakapan sehari-hari penduduk mulai dari
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warung makan, hingga meja-meja jualan pasar tradisional, diisi cerita seputar tambang.
Fakta kehadiran tambang juga diikuti oleh hingar-bingar potret lalu lintas tongkang yang
membawa ore. Dapat anda jumpai sebagai tontonan bebas jika hendak mendarat
menuju Sulawesi Tenggara. Jika memiliki uang lebih, bisa menyewa sebuah kapal motor
kayu untuk memadukan pemandangan galian di pegunungan dengan laut yang
memerah. Kondisi perairan di Teluk Tomori wajahnya tak lebih ‘bopeng’ dari Desa-desa
sekitar Bahodopi dan Bungku Timur. Mulut pantai telah berubah menjadi sandaran
tongkang, hutan bakau yang menekan abrasi pantai kini dibabat dan ditimbun. Sekeliling
pelabuhan itu dipagari menggunakan kayu yang ditebang dari blok-blok galian tambang.
Sementara, pintu-pintu setiap pelabuhan ditempatkan sebuah pos jaga yang diisi oleh
aparat TNI dan Polri, dibantu oleh para Satpam yang direkrut oleh perusahaan. Mereka
menaruh senjata di atas meja kecil di muka pos. Mereka menulis asal muasal kesatuan
mereka, salah satu yang masih lekang di ingatan penulis adalah” Brimob” Pos PT Pan
Chinese”.
Sekilas memang tidak ada sesuatu yang ganjil dari keberadaan pos keamanan itu. Karena
mereka juga tidak sering terlihat kasar dengan penduduk setempat. Namun bagi para
pengunjung baru, hal ini akan terlihat aneh dan menegangkan, mengingatkan memori
masa-masa awal proses damai konflik Poso, dimana pos-pos sejenis banyak sekali
dimekarkan. Tampilan seragam cokelat, sepatu laras, loreng, dan senjata, adalah
penanda bahwa aktivitas ‘pesta pora’ tambang nikel ini direstui langsung oleh negara.
Dua atau tiga tahun kebelakang, desa-desa tersebut lebih cocok disebut kampungkampung pesisir karena memiliki jarak yang cukup jauh antara satu dengan yang lainnya.
Namun sekarang, jalanan licin berkerikil yang menyiksa berganti dengan aspal mulus
tebal dilengkapi dengan rambu-rambu penunjuk arah. Di pinggir jalan nampak berdiri
rumah-rumah permanen maupun semi permanen dengan bangunan beton semen ber arsitektur hunian real estate pada umumnya. Mereka para petani, juga memasang
tembok-tembok pilar di depan rumah, seperti hunian dinas para pejabat se tingkat
Kabupaten. Di setiap desa, pemandangan aktivitas konstruksi yang diinisiasi oleh
masyarakat terlihat berjalan cepat, misalnya pembangunan kos-kosan yang berjejer di
sudut-sudut desa dengan beragam bentuk dan tipe. Kos-kosan itu sebagian dibangun
oleh warga transmigran dan warga lokal yang menerima ganti rugi tanah.
Sementara itu, bangunan kos yang kelihatan mewah dan berjejer di desa-desa lainnya
adalah investasi para pedagang bugis yang melihat peluang kebutuhan rumah kos-kosan
masih cukup tinggi. Sasaran rumah tinggal ini adalah para migran pencari kerja yang
tidak memiliki sanak saudara, atau keluarga, maupun yang sudah berumah tangga di
sekitar wilayah Bungku Timur. Kos-kosan paling ramai terdapat di Desa Fatuvia dan
Bahodopi, desa yang bertetangga langsung dengan lokasi pelabuhan dan perkantoran PT
Bintang Delapan Mineral.
Selain rumah kos-kosan yang tumbuh subur, berbagai macam Kuliner dan Kios-kios
makanan juga dibangun. Jenis makanan yang mendominasi pasar lokal adalah kuliner
khas Sulawesi Selatan seperti Coto, Konro, Ikan bakar dan juga masakan khas orang jawa
seperti Bakso, Gado-gado, nasi campur, dan lain-lain.
Setiap desa kini juga tumbuh toko-toko pakaian atau butik yang menjual aneka jenis
pakaian pria dan wanita modern. Toko-toko itu dibangun oleh kelompok migran Bugis
untuk menyasar uang para pekerja tambang. Dulu mereka hanya datang berdagang pada
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hari-hari pasar, bentuknya nomaden selalu berpindah-pindah mengikuti hari pasar setiap
desa. Setelah tambang membuka operasi di setiap desa, kini para pedagang bugis itu
mulai satu persatu membangun toko-toko semi permanen. Menurut para pedagang itu,
jika waktu gajian para buruh tambang tiba, itu momen besar, tingkat konsumsi setara
dengan hari lebaran. Omzet penjualan mereka sangat besar, tetapi hanya dua hingga tiga
hari saja, para pedagang itu harus menunggu lagi sebulan kemudian untuk mengulang
panen raya.
Pertumbuhan infrastruktur Kabupaten Morowali didukung oleh berbagai proyek miliaran
rupiah yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat. Anggaran itu diperuntukkan untuk
membangun jalan-jalan utama sepanjang Bungku Timur hingga perbatasan Sulawesi
Tenggara. Salah satu proyek yang baru selesai adalah proyek pelebaran jalan dari Kota
Bungku menuju Bahodopi yang menelan biaya sebesar 21.862.000.138,- rupiah yang
bersumber dari dana APBN Murni 2013. Serta beberapa buah penggantian jembatan
penghubung Bungku menuju Bahodopi, salah satu proyeknya menghabiskan anggaran
sebesar 3.383.024.934,- rupiah yang juga sumbernya dari APBN Murni tahun 2013.

Dari Masa Lalu Menuju Pasar Global
Dalam sejarah Morowali pengelolaan mineral tambang memang bukan sesuatu yang
baru. Pemanfaatan galian bahan-bahan mineral diperkirakan telah dipraktikan oleh
Kerajaan Mori. Mereka telah melakukan aktivitas perdagangan tembaga pada Kerajaan
pedagang Belanda dan Inggris di Pelabuhan Kolonedale pada tahun 1600-an. Peralatan
perang prajurit Kerajaan Luwu, setelah sukses meng-aneksasi (menaklukan) Kerajaan
Mori. Mereka banyak memanfaatkan tembaga dan keterampilan orang Mori untuk
perdagangan besi dengan Kerajaan Majapahit. Saat itu, usaha-usaha pemanfaatan
sumber daya mineral dilakukan secara tradisional. Belum mengenal suatu konsep
ekstraksi yang haus lahan. Bahan tambang diusahakan dalam galian skala kecil
memanfaatkan sifat mineral yang laterit (dipermukaan) untuk usaha penempahan besi,
dan perdagangan logam senjata. Terutama bagi kebutuhan peralatan-peralatan perang,
misalnya, mata tombak, pedang, dan yang terbuat dari tembaga. Usaha itu dilakukan
melalui keterampilan melebur besi (Poelinggomang, 2008).
Tetapi praktik penempahan tembaga itu tidak meluas ke daerah-daerah sekitar pesisir
Bungku. Bahodopi yang banyak disebutkan dalam tulisan ini, merupakan daerah yang
justru berlatar belakang pertanian. Dari sejumlah penelusuran ditemukan, bahwa orang
asli Bahodopi sebenarnya adalah migran orang To Epe atau To Pada dari rumpun Suku
Toraja Baree. Mereka berasal dari daerah pegunungan Wawopada Kabupaten Morowali.
To Pada datang dari daerah Wawopada sebagai komunitas petani subsisten dengan pola
pertanian berpindah. Menyusul pada tahun 1940-an orang Bugis Bone datang membuka
sawah secara tradisional di daerah itu. Sawah pertama kali dibuka Desa Keurea. Migran
bugis sebagai orang pertama melakukan pertanian sawah, lebih dulu dari pada orangorang transmigrasi. Dulu daerah aliran Sungai Siumbatu digali oleh pendatang dari Bone.
Mereka bekerja keras menggali tanah mulai dari pintu Sungai di Keurea untuk membuat
aliran Sungai ke sawah-sawah yang telah mereka cetak. Setelah itu lalu menyusul orang
To Pada ikut membuka sawah. Mereka awalnya tidak mengerti bertani sawah basah
karena pada masa itu mereka hanya suka bertani sawah ladang. Setelah bersawah
bersama-sama orang-orang Bone, komunitas itu akhirnya bisa membangun hubungan
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perdagangan dengan orang Bugis Bone. Orang Bone membeli sebagian kerbau milik
orang To Pada untuk dipakai membajak sawah. Namun, komunitas itu kini dianggap
punah. Menurut warga setempat, mereka dianggap telah berpencar ke berbagai tempat
yang sulit dilacak, jauh dalam hutan sekitar blok seba-seba. Beberapa hal yang sering
disebutkan oleh warga terkait dengan makin menyingkirnya mereka, yaitu, Pertama, pola
pertanian berpindah yang masih dianut oleh To Epe, telah mengharuskan mereka
menjauh dari Bahodopi; Kedua, karena proses arus migrasi dari luar, baik itu yang datang
secara spontan saat pertanian Jambu Mente merebak, maupun yang datang lewat
berbagai macam program transmigrasi. Kedatangan transmigrasi memicu pembukaan
lahan-lahan baru di dataran pesisir Bungku Timur hingga Bahodopi 3.
Pada masa regim orde baru, Jambu mente adalah komoditi global yang diolah oleh
masyarakat Bungku Pesisir jauh sebelum booming nikel. Tanaman ini secara umum hidup
di atas dataran pesisir hingga dataran tinggi Bungku. Hampir secara bersamaan jenis
komoditi yang berasal dari Brasil Selatan ini dikembangkan di beberapa daerah tetangga
Provinsi seperti, Buton, Kolaka dan beberapa daerah di Sulawesi Tenggara, atau daerah
yang di lintasi pegunungan Verbek.
Awalnya Jambu Mente di tanam dan tumbuh secara liar tanpa perawatan khusus dari
petani setempat. Karena sebagian besar masyarakat Bungku hidup di daerah pesisir,
mengandalkan hasil-hasil laut untuk menopang hidup. Tanaman seperti jambu mente
dianggap hanya sebagai tanaman pendukung penghasilan mereka. Selain itu, belum ada
kabar yang pasti tentang Jambu Mente, apakah memiliki harga atau tidak.
Komoditi ini mulai dikembangkan secara besar-besaran dalam bentuk perkebunan
swadaya (plama nutfah) sekitar 15-17 tahun yang lalu. Polanya masih sangat tradisional
karena hanya berdasarkan inisiatif untuk kumpul-kumpul bibit dari berbagai daerah.
Umumnya orang di Bungku mendapatkan bibit dari Salabangka, pulau yang berada di
Bungku Pesisir. Proses penanaman paling awal dimulai oleh para saudagar Bungku
Tengah kemudian menyusul ke daerah Selatan Bungku Pesisir hingga Bahodopi.
Inisiatif mengembangkan perkebunan dengan pola swadaya besar-besaran ini
sebetulnya juga masih bersifat ‘gambling’. Sebab masyarakat hanya menanam terlebih
dahulu tanpa mengetahui informasi harga dan jenis Jambu Mente yang dibutuhkan.
Ketika Jambu Mente sudah diketahui memiliki harga, beramai-ramai lah masyarakat
lainnya untuk ikut menanam. Dari pengakuan masyarakat, pengembangan perkebunan
ini dilakukan secara swadaya murni mengandalkan keterampilan otodidak dan dana
sendiri, tidak ada fasilitas tertentu dari pemerintah.
Secara terprogramatik, dalam satuan Pulau Sulawesi, komoditas ini telah lebih dulu
dicanangkan oleh Pemerintah Pusat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sejak tahun 1986,
daerah itu menempati posisi urutan pertama secara nasional dalam produksi mente.
Pemerintah memprogramkan lahan pengembangan tanaman jambu mente secara
nasional mencapai 44.719 hektar 19.92 persen dari jumlah produksi 5778 ton 25.66
persen. Perluasan lahan ini berkembang hingga tahun 1999 mencapai 131.609 hektar
atau 25 persen dengan jumlah produksi 26.946 ton atau 30.54 persen (Serlina, 2001).
Saat itu petani Bungku membeli bibit dari daerah Bau-bau dan Buton Sulawesi Tenggara.
Tanaman jambu mente ini mulai berbentuk perkebunan menyebar dari arah Bungku
3

Wawancara Bahrudin, 2010-2013
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Pesisir lalu ke Kota Bungku. “..Kami saat itu hanya mencoba-coba saja karena belum ada
pengalaman, kami tidak tahu apakah akan berhasil atau tidak...” ujar Ine petani
setempat.
Dari sejak masa penanaman, sekitar 4 tahun kemudian baru kelihatan ada hasilnya.
Panennya satu tahun sekali. Menurut para petani, kalau dirawat dengan baik jambu
mente bisa menghasilkan buah yang banyak. Pada saat tahun-tahun awal masa panen,
petikan mente hasilnya lumayan, kalau satu hektar hasilnya bisa satu ton. Bagi warga
setempat, proses panen jambu mente terbilang mudah dan tidak terlalu berat. Tekhiknya
pun sangat sederhana, tidak memerlukan keahlian khusus. Apabila buah sudah matang,
cukup batangnya di goyang-goyang maka buahnya pun akan jatuh ke tanah. Setelah
proses pemetikan itu dilakukan lalu kemudian di jemur tiga hari baru kemudian baru
mereka menimbang (dijual) pada pedagang pengumpul.
Panen jambu mente biasanya dilakukan pada bulan September. Tetapi mulai dari bulan
Juli para petani sudah mulai membersihkan lahannya masing-masing. Karena mereka
khawatir kalau tidak dirawat dengan baik, buah yang dihasilkan bisa lebih sedikit, bahkan
tidak ada sama sekali. Kalau proses perawatan sampai ke pemetikan mereka
menggunakan tenaga orang lain (buruh tani). Mereka memberikan upah tertentu pada
buruh tani karena anak-anak mereka tidak bisa diandalkan mengolah lahan itu.
Jarak kebun jambu mente para petani dari kampung sekitar 4 kilometer ke arah
pegunungan Bungku. Dulu ketika masa pahitnya mengolah jambu mente dan untuk
makan sehari-hari, suami mereka pergi berlayar mencari ikan. Kesepakatan itu dibuat
dalam rumah tangga, jadi suami yang cari makan buat persedian makanan mereka
selama masa-masa mengolah kebun mente. Saat itu proses bertani semua diolah serba
pakai tenaga dan pupuk alami, tidak ada istilah pestisida. Perempuan-perempuan muda
pada saat itu benar-benar membanting tulang, sekarang mereka mulai mengeluhkan
dampak dari kerja keras itu, terutama penyakit jenis osteoporosis, pembungkukan tulang
belakang.
Hasil Jambu mente para petani itu di jual pada orang China yang berperan sebagai
pedagang pengumpul, berkedudukan di Kota Bungku. Saat itu,mereka menjual dengan
harga sekitar 600 rupiah per kilo. Jambu itu dikumpulkan oleh para pedagang di Bungku
baru kemudian dibawah menggunakan perahu layar menuju Kota Kendari kemudian
dijual kembali pada pedagang yang ada di sana. Setelah sampai di Kota Kendari, mereka
tidak tahu lagi, tanaman itu akan pergi kemana, yang penting bagi mereka buah laku dan
mereka mendapatkan hasil dalam bentuk mata uang.
Saat ini mereka sudah lima tahun tidak merawat jambu mente karena hasilnya dari
tahun ketahun terus merosot, dan harganya rendah sekali. Terakhir tahun 2012,
harganya 5000 per kilo, tetapi buah jambu mente sudah tidak ada. Dan memang jambu
mente tinggal sedikit batangnya karena orang Bungku sudah mulai mengganti tanaman
itu dengan cengkeh.
Setelah harga Jambu mente merosot kemudian datang kakao sekitar tahun 1995-1997.
Gara-gara tergiur dengan harga kakao, jambu mente banyak yang ditebang. Sejak saat
itu, Jumlah produksi dan luas lahan Jambu Mente di Kabupaten Morowali terus
mengalami penyusutan. Pada tahun 2003, jumlah Mente yang produktif tersisa,
1.754,00 dengan prosentase penguasaan lahan 0,11 persen. Hingga tahun 2009,
produksi jambu mente di Kabupaten Morowali, tinggal mencapai 258 ton dengan luas
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areal tanam 1.417 hektar atau berkurang kampir 300 hektar dari jumlah yang tersisa.
Pengembangan tanaman kakao dilakukan masyarakat dengan metode tumpang sari.
Petani menanamnya di sela-sela pohon Jambut mente. Tetapi rupanya kakao yang
mereka tanam hanya bagus di daerah dataran tinggi, kalau daerah dataran rendah
tanamannya tidak terlalu subur. Kakao mereka dapat dinikmati hasilnya ketika berumur
4-5 tahun tetapi setelah itu sudah mulai tidak bagus karena buahnya diserang berbagai
penyakit. Biji kakao kehitam-hitaman dan rusak, jenis penyakit ini adalah bawaan
genetika kakao yang menyerang hampir seluruh tanaman petani di Pulau Sulawesi (Li,
2008).
Pengembangan Kakao dalam jumlah yang lumayan besar terjadi di Desa Kolono
Kecamatan Bungku Timur sejak tahun 1995. Pengelolaan Kakao di desa sini awalnya
membawa harapan, ketika tambang belum beroperasi produksi, hasilnya lumayan cukup
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam satu hektar biasanya petani bisa
dapatkan satu ton sekali panen. Namun PT Sulawesi Resources (SR) membuat jalan
koridor di dalam kebun kakao warga. Ratusan hektar kebun kakao warga dilintasi jalan
hauling, tempat mereka lalu lalang truk-truk besar membawa ore. Arsyad petani
setempat, mengaku memiliki kurang lebih 500 pohon kakao, sebagian sudah mulai mati.
Ketika PT SR masuk mereka mengupas gunung dan membuang top soil di pinggir sungai.
Tidak ada pembebasan lahan atau ganti rugi tanah lahan, tetapi petani sebagai penerima
dampak dari aktivitas tambang itu. Jumlah penduduk Kolono sekitar 1000 KK sebagian
besar bekerja sebagai petani.4
Kakao yang dihasilkan oleh petani Desa Kolono dijual pada pedagang pengumpul di desa
dan juga kadang-kadang kepada pedagang kakao yang datang dari Kota Bungku. Karena
kakao sudah tidak bisa diharapkan, untuk menutupi kekurangan sebagian masyarakat
menanam sayur dan menjualnya sambil menunggu hasil Kopra. Sejak kakao tidak bisa
diandalkan, para pemuda dan orang tua yang masih memiliki tenaga yang kuat memilih
bekerja di perusahaan tambang. Kalau yang kerja di perusahaan adalah yang punya
keahlian mengemudi alat-alat berat, seperti operator bomak, sementara yang tidak
memiliki keahlian bekerja sebagai buruh bangunan.5
Sekarang jambu mente sebagian besar sudah mulai di tebang, petani di desa ini
menggantinya dengan cengkeh dan pala. Lagi pula jambu-jambu itu sudah menjulang
tinggi, jadi para petani memilih menebangnya.

Datangnya Transmigrasi
Pemerintah pertama kali membuka program transmigrasi di Morowali ketika masih
bergabung dengan Kabupaten Poso. Para peserta transmigrasi ini didatangkan dari
berbagai tempat antara lain, Pulau Jawa, Lombok, dan juga Bali. Mereka didatangkan
pada tahun 1989 dengan tujuan yakni untuk membuka Desa Potensial One Pute Jaya
yang menempel di Desa Bahometefe dan Desa Bahomakmur yang menempel di Desa
Kaurea. Menyusul trangmigrasi Desa Potensial (Despot) Le’le yang juga didatangkan dari
berbagai daerah.

4
5

Wawancara Arsyad, 2013
Idem
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Bahometefe dan Le’le sebagai tujuan awal transmigrasi adalah pemukiman sepanjang
pesisir pantai yang dihuni oleh masyarakat asli setempat disebut To Bungku yang hidup
dengan suku-suku pendatang seperti Mori (Sulawesi Tengah) To Laki (Sulawesi) Tenggara,
Bugis dan Toraja (Sulawesi Selatan). Kegiatan produksi yang utama bagi mereka cukup
beragam mulai dari bertani sawah, mengolah sagu, kakao, kelapa dan jambu mente.
Selain itu, sebagian masyarakat saat itu masih mengolah hasil-hasil hutan seperti damar,
rotan dan tentu saja sebagai nelayan (Sangaji, 2001).
Para Petani Lele didatangkan pertama kali tepatnya pada tanggal 10 Oktober 1992,
berjumlah 100 Kepala Keluarga (KK). Mereka adalah komunitas pertama yang
menancapkan upaya pembangunan pertanian sawah moderen di Bahodopi yang saat itu
masih tunduk di bawah administrasi Kabupaten Poso. Jarak yang jauh dari Kota Poso,
sebagai pusat pemerintahan kala itu, mengakibatkan para petani ini kurang mendapat
perhatian serius. Apalagi ditambah dengan mencuatnya lahan transmigrasi itu sebagai
konsesi PT Vale setelah pembaruan Kontrak Karya pada tahun 1996. Sehingga banyak
diantara petani terpaksa pulang ke kampung halamannya karena tidak tahan dengan
kondisi mereka yang melarat dan menderita (Sangaji, 2002).
Transmigrasi Bahomakmur didatangkan pertama kali pada tahun 1992-1993 berasal dari
NTB, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat serta transmigrasi sisipan atau sering
disebut APDT. Jumlah keseluruhan adalah 477 Kepala Keluarga (KK). Setiap KK
mendapatkan 2 hektar lahan yang terdiri dari 75 are lahan sawah, 1 hektar lahan 2 dan
sisanya untuk lahan kebun atau pekarangan.
Para transmigran tersebut pada masa-masa awal mereka membuka lahan menggunakan
peralatan manual. Namun kesulitan hidup mulai menimpa para peserta transmigran
ketika jatah hidup satu tahun habis. Sementara mata pencaharian sulit, mereka masih
harus beradaftasi. Tanaman mereka sebagian besar tidak berhasil. Akhirnya, separuh
dari jumlah peserta awal transmigrasi banyak yang pulang kampung halaman. Tercatat,
sedikitnya yang bertahan tinggal 100 KK. Lahan yang ditinggalkan sebagian dibeli oleh
migran Bugis yang membutuhkan tanah, dijual dengan harga murah hingga 200 ribu
rupiah. Penjualan juga terjadi dengan para kerabat dari kampung mereka sendiri sesama
peserta transmigrasi.
Perkara selanjutnya muncul setelah sertifikat tanah keluar. Dari 477 KK peserta
transmigrasi sertifikat yang keluar hanya 375 surat yang terdiri dari lahan 1 dan lahan 2.
Sisanya belum muncul hingga sekarang. Persoalan lainnya, pada saat itu hubungan
antara peserta transmigrasi dengan penduduk lokal kurang membaik. Akibat sebagian
lahan transmigrasi yang telah dibeli oleh mereka dibabat atau dirambah oleh penduduk
lokal yang belakangan ketahuan akan dijual pada perusahaan tambang.
Hasil pertanian pertama kali yang mengalami kesuksesan adalah pertanian padi sawah.
Menurut keterangan warga, panen pertama rata-rata kepala keluarga per satu hektar
dapat menghasilkan 20 kantung dengan masing-masing beratnya 50 kilogram. Dari sini
kebiasaan bertani sawah 2 kali setahun dilakukan. Namun dari dari tahun ketahun, hasil
panen mereka terus mengalami penurunan hingga pernah mencapai 15 karung, selain
karena irigasi yang masih manual, masalah hama seperti tikus, dan babi menjadi
penyebab kedua.
Menyusul transmigrasi program plasma Tamako Graha Krida (TGK) yang didatangkan
pada tahun 1993 dari daerah asal Alor, Bali dan Mori sebanyak 256 KK. Letak
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transmigrasi ini berada di dalam kawasan hutan yang baru dibuka di Mori atas sebagai
kawasan perkebunan Sawit TGK. Kombinasi masyarakat yang berbeda latar belakang asal
usul itu, sehingga para penyelenggara menyebut istilah desa ini dengan nama Bimor
Jaya. Nama itu diambil dari penggabungan seluruh peserta transmigrasi, yakni Bali, Mori
dan Alor. Dalam program awal terdapat komunitas Bali sekitar 60 KK, tetapi sebanyak 59
KK pulang halaman, tersisa tinggal 1 KK yang bertahan. Demikilan pula dengan warga
Alor juga sebagian besar pulang, lahannya sudah dijual. Meskipun Bimor Jaya awalnya
tidak masuk skema konsesi PT Vale, tetapi sekarang mereka telah dijamah oleh perluasan
ekonomi tambang melalui perusahaan yang berbeda.
Dari awal kehadiran PT Vale yang saat itu masih bernama PT Inco, sebagai perusahaan
yang membawa misi kegiatan produksi ekstraktif telah dianalisa oleh aktivis NGO lokal
Sulawesi Tengah sebagai peletak dasar perubahan agraria yang lebih kompleks. Arianto
Sangaji aktivis Yayasan Tanah Merdeka (YTM, 2001) menyebutkan, sejak awal
keberadaan PT Vale telah menanam benih-benih ketegangan. Ketegangan itu dilihatnya
dalam dua hal: Pertama, konflik aktual yakni ketegangan saat membangun fasilitas dalam
kawasan-kawasan hutan yang diklaim secara tradisional oleh masyarakat setempat,
seperti kura ate, bekas kebun yang telah jadi semak belukar yang akan dijadikan
lapangan terbang. Demikan halnya dengan patok-patok survey dan pengeborang
dilakukan melintasi kura ate; Kedua, apa yang disebutnya dengan konflik masa depan,
yaitu kasus tumpang tindih antara transmigran dengan PT Vale yang akan menanam
ketegangan akibat tumpang tindih lahan. Ketegangan ini akan bertumpuk dengan tingkat
kebutuhan lahan akibat penambahan populasi dan penyingkiran itu sendiri. Posisi
masyarakat yang berada dalam konsesi tambang PT Vale berada dalam situasi yang tidak
menguntungkan, dan cerita tentang skenario relokasi bagaimana mereka dijadikan
sebagai korban, menghadapi PT Vale yang didukung pemerintah (Sangaji, 2001).6

Nikel Menggusur Petani
Apa yang diperkirakan oleh Arianto Sangaji dan aktivis Yayasan Tanah Merdeka saat itu
nampaknya masih cukup relevan. Situasi yang saling berkelindan antara pembentukan
kelas dan penyingkiran petani terus berlangsung dalam nuansa yang kurang lebih sama.
Potret perluasan ekonomi tambang memicu disparitas kekayaan, dan terkosentrasinya
sumber daya pada sekompok masyarakat. Kehadiran tambang tak mengubah
perwajahan lama, angka kemiskinan di Kabupaten Morowali justru semakin meningkat
tajam, terutama dipicu oleh friksi kapital yang menguasai lebih besar lahan dari pada
ruang kelola masyarakat, baik produksi pangan lokal maupun produksi tanaman
komoditas. Asumsi ekonomi bahwa tumbuh suburnya investasi pertambangan di
Kabupaten Morowali secara otomatis akan meningkatkan nilai tukar masyarakat (NTM),
ternyata tidak demikian.
Fakta menunjukan, bahwa hingga tahun 2010, angka kemiskinan Kabupaten Morowali
masih menjadi salah satu yang tertinggi di Sulawesi Tengah (BPS, 2010). Di Kabupaten
Morowali, sekitar 40.000 jiwa dari sekitar 210.000 jiwa penduduk masih tergolong
6

Kakanwil Transmigrasi Sulteng saat itu melakukan pendekatan dengan PT Perkebunan Negara (PTPN)
XIV dan PT Kurnia Luwuk Sejati untuk menampung eks transmigras One Pute Jaya sebagai petani plasma
di perkebunan kelapa sawit. Tetapi persoalan dengan KLS ternyata areal yang dipersiakan adalah bagian
dari Cagar Alam MorowalI (Sangaji, 2002).
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miskin. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin pada
tahun 2009 sebanyak 42 ribu jiwa atau sekitar 22,53 persen, turun menjadi 37,7 ribu
jiwa atau sekitar 17,25 persen pada tahun 2012. Sementara garis kemiskinan pada tahun
2012, sebesar 288.725, naik jika dibandingkan pada tahun 2009 yang hanya 226. 762
jiwa.
Sementara itu, data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2012 menyebutkan,
Kabupaten Morowali dilaporkan ada 14 kasus gizi buruk. Keadaan ini merupakan
pengulangan sejak tahun 2006. Dan hingga tahun 2010, terdapat empat orang anak
kembali ditemukan menderita gizi buruk. Ke empat (4) anak itu masing-masing berasal
dari Desa Malino Kecamatan Petasia, Kecamatan Lembo, wilayah Bungku dan Kaleroang.
Untuk mengatasi persoalan itu, Dinas Kesehatan Morowali telah mengupayakan sejak
tahun 2008, tetapi hanya mengucurkan kurang lebih sebesar 600 juta. Padahal telah
ditemukan kasus gizi buruk yang terjadi sejak tahun 2006.
Perluasan ekonomi tambang nikel kian menggusur kegiatan produksi pertanian sebagai
sumber pendapat utama Kabupaten Morowali. Dari hasil analisis Product Domestik
Regional Bruto (PDRB) tahun 2007 ekonomi masyarakat Morowali bertumpu pada
kegiatan; Pertama, sektor pertanian, memberikan andil 46,32 persen terhadap total
PDRB atas dasar harga berlaku; Kedua, sektor turunan seperti perkebunan, perikanan,
kehutanan dan tanaman bahan makanan, masing-masing memberikan andil sebesar
25,93 persen, 7,04 persen, 6,17 persen dan 5,89 persen. Sementara sektor
pertambangan dan penggalian, memberikan kontribusi 20,90 persen terhadap total
PDRB, peran subsektor pertambangan mencapai 20,45 persen. Lonjakan pertumbuhan
fantastis terjadi dalam kurun waktu 2006-2007 yakni sektor pertambangan dan
penggalian masing-masing 141,77 persen tahun 2006 dan 105,93 persen pada tahun
2007. Hal itu didorong oleh sumbangan dari sektor migas yang dikelola oleh Job
Pertamina Medco Expan Tomori di Kecamatan Mamosalato, telah berproduksi selama
tiga tahun. Peranan rill sektor pertambangan terhadap PDRB yaitu 18, 57 persen tahun
2008 naik menjadi 26,67 persen pada tahun 2012.
Sementara itu, usaha ekonomi yang telah dikembangkan secara turun-temurun tanaman
bahan makanan seperti Padi dan Palawija hanya mengalami sedikit peningkatan
produksi. Hal ini terjadi akibat tingginya alih fungsi lahan dari tanaman pangan ke
perkebunan yang diasumsikan bisa memberikan pendapatan yang lebih baik. Sementara
percetakan lahan sawah baru lebih kecil dibandingkan Investasi pada sektor perkebunan
seperti, kelapa, kelapa sawit, coklat serta sektor pertambangan. Jika merujuk pada
Morowali dalam angka tahun 2011, peruntukan lahan hanya berkisar 1 persen kawasan
pertanian tanaman padi atau sebesar 12.347 hektar berupa padi sawah dan padi ladang.
Jumlah itu jauh lebih kecil, jika dibandingkan dengan luas lahan perkebunan sawit tahun
2010, mencapai 28.010 hektar. Sementara jumlah keseluruhan luas wilayah yang
difungsikan untuk izin pertambangan sebesar 104.927,19 hektar, dengan pembagian
sebagai berikut: masing-masing luas lahan untuk izin pertambangan nikel sebesar
103.556,36 hektar, chromit 10,83 Hektar,, dan marmer 1.360,00 hektar.
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Gambar 2. Peta sebaran rumah tangga usaha pertanian di Morowali tahun, 2013
Sumber: Laporan hasil Sensus Pertanian, 2013, BPS Morowali

Penetrasi modal dalam dunia pertanian juga terus meningkat, hal itu menunjukkan pola
dan dinamika penguasaan lahan semakin terkosentrasi. Berdasarkan angka sementara
hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013, jumlah perusahaan pertanian
berbadan hukum di Kabupaten Morowali mengalami peningkatan sebanyak 11
perusahaan dari 6 perusahaan pada tahun 2003 menjadi 10 perusahaan pada tahun
2013. Berdasarkan angka sementara hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013,
jumlah usaha pertanian di Kabupaten Morowali sebanyak 36.473 dikelola oleh rumah
tangga, sebanyak 10 dikelola oleh perusahaan pertanian berbadan hukum dan sebanyak
12 dikelola oleh selain rumah tangga dan perusahaan tidak berbadan hukum.
Anwar Hafid sebagai Bupati periode 2008-2012, menggalakkan kampanye program
Politiknya. Visi itu adalah “MOROWALI KABUPATEN AGRIBISNIS (Si’E) TAHUN 2012.”
Pengertian Si’E diambil dari kata bahasa daerah 2 (dua) etnis terbesar di Kabupaten
Morowali yaitu; etnis To Bungku dan To Mori, yang keduanya memberikan arti dan
makna kata Si’E adalah “lumbung pangan/beras atau bangunan tempat penyimpanan
beras”, dengan demikian Si’E juga dimaknai sebagai simbol kemakmuran bagi suatu
daerah oleh orang-orang Morowali pada umumnya.
Tetapi faktanya janji perbaikan kondisi pertanian dan perikanan dalam Program Si’E, tak
pernah terealisasi. Namun yang terjadi justru lahan-lahan pertanian semakin massif
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dikonversi (alih fungsi) menjadi blok-blok produksi komoditi nikel. Luas daratan
Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, hanya 14.489,62 kilometer persegi atau sekitar
1,4 juta hektar. Namun, lebih dari separuh daratan tersebut kini dikuasai izin konsesi
untuk pertambangan atau perkebunan. Laporan Pemerintah Kabupaten Morowali ke
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan, ada 144 izin usaha
pertambangan (IUP) yang meliputi area sekitar 440.000 hektar. Namun, berdasarkan
data panitia khusus (Pansus) Tambang dan Pengelolaan Lingkungan DPRD Kabupaten
Morowali, ada 185 IUP di area sekitar 500.000 hektar plus 1 (satu) Kontrak Karya (KK).
Selain itu, juga terdapat izin konsesi bagi perkebunan skala besar seperti sawit.
Perkebunan sawit yang dikelola oleh sejumlah perusahaan mencapai sekitar 250.000
hektar. Ini belum termasuk izin untuk perkebunan lain, dan sekitar 200.000 hektar hutan
lindung. Dengan demikian, jika konsesi pertambangan, sawit, dan hutan lindung, serta
perkebunan lain disatukan, maka setidaknya satu juta hektar daratan Morowali secara
hukum tak boleh dimanfaatkan oleh warga untuk permukiman, persawahan, atau
aktivitas lain. Artinya, hanya ada kurang dari 500.000 hektar saja wilayah kabupaten itu
yang boleh dimanfaatkan ruang hidup (Kompas, edisi 2o Juni 2012).
Selain itu, akibat dari produksi ruang7 bagi kepentingan investasi sektor pertambangan
mengakibatkan mayoritas petani terlempar dari arena produksi pertanian. Seringkali
masyarakat setempat tidak berdaya terhadap status perusahaan tambang yang sudah
lebih dulu masuk ke wilayah mereka tanpa permintaan persetujuan dan penjelasan yang
jujur tentang cara kerja beserta dampak pertambangan. Tradisi ekonomi pun berputar
pada homogenitas komoditi utama yakni pertambangan. Meski terbilang murah,
masyarakat seakan dipaksa oleh keadaan untuk mengikuti standar ganti yang ditetapkan
oleh Pemerintah Kabupaten Morowali yaitu 3500 rupiah per meter bagi tanah yang
bersertifikat.

Gambar 3. Sketsa Peta Konsesi Tambang Morowali
Grafik: JATAM Sulteng, 2013

7

Produksi Ruang adalah konsep Henri Lefevbri, dimana ruang seringkali diabstraksi dalam praktik ruang
representasi seperti tata ruang yang mewakiki kepentingan ekonomi. Ruang diabstraksi lewat peta –
peta tata ruang.

22 | Booming Nikel, MP3EI Dan Pembentukan Kelas Pekerja

Sementara itu, bagi tanah yang tidak memiliki sertifikat dibolehkan menjual dengan
harga yang mereka tentukan sendiri, yang jelas dibawah standar pemerintah. Sementara
hasil penjualan tanah dan aktivitas produksi menimbulkan ketergantungan yang tinggi
terhadap peluang dan siklus putaran transaksi keuangan di tingkat pedesaan yang sangat
dipengaruhi ekonomi pertambangan misalnya, Dana Comdev, royalty, dan programprogram CSR. Proses-proses ini di saat yang sama memicu efek domino ekonomi berupa
tumbuh suburnya tengkulak, makelar tanah, pedagang eceran, kreditor barang-barang
elektronik, pedagang campuran, kost-kostan (penyewaan rumah dan kamar) dan bengkel
kendaraan bermotor. Demikian pula dengan migrasi tenaga kerja dari luar daerah,
bertambah signifikan. Penjelasan berkaitan dengan soal-soal ini secara lengkap akan
diuraikan dalam bagian selanjutnya.
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III.
Kontestasi Global dan Pasar Nikel

Ekspansi Awal Menuju Pasar Global
Ekspansi tambang nikel di Kabupaten Morowali dapat dijelaskan lewat beberapa
babakan. Salah satu babakan yang penting adalah kehadiran Rio Tinto dan PT Inco sejak
tahun 1968 hingga kini di Kabupaten Morowali. Perusahaan raksasa tambang
internasional itu berekspansi secara serius di Sulawesi Tengah, pasca gejolak Politik
1965. Peluang itu terbuka setelah era Demokrasi terpimpin Soekarno yang anti terhadap
liberalisasi pengaturan Sumber Daya Alam (SDA) digantikan dengan ekonomi terbuka
bagi modal asing di bawah komando regim orde baru.
Pembukaan kran bagi modal asing diwujudkan oleh Seoharto melalui pintu Undangundang No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Lalu disusul dengan Undangundang No 11 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan.
Dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang penananaman modal dijelaskan kedudukan modal
asing sebagai berikut,
”...penanaman modal asing dibidang pertambangan didasarkan pada suatu
kerjasama dengan pemerintah atas dasar Kontrak Karya atau bentuk lain sesuai
peraturan yang berlaku...”8
Skema pengaturan SDA khususnya tambang, dalam amanat UU No 11 tahun 1967
didesain dengan pola ikatan hukum Lex Specialis (istimewa). Dimana, Presiden mewakili
kepentingan negara dan rakyat Indonesia bertanda tangan kerjasama dengan kepalakepala perusahaan modal asing. Pola pengaturan SDA semacam ini hanya terjadi di
Indonesia, sekaligus mengadopsi aturan hukum pertambangan Kolonial Belanda
Mijnweet yang kolosal.
Perusahaan-perusahaan raksasa Rio Tinto dan Inco tersebut mendapatkan Kontrak
Karya Pertambangan pada generasi ketiga setelah Freeport. Hingga saat ini Rio Tinto
belum melakukan operasi produksi. Belum terjadi perkembangan yang menunjukan arah
menuju proses komersialisasi nikel, baik dilapangan maupun dalam proses-proses
perizinan.Perusahaan masih lebih banyak melakukan proses-proses kampanye persiapan
awal penyelidikan umum dan pra konstruksi. Berbeda dengan PT Inco yang terus
memberikan sinyal aktivitas pertambangan di Blok Bahodopi Morowali.

Hadirnya Dua Raksasa Tambang Dunia
Kontrak Karya Pertambangan pertama didapatkan oleh PT Inco melalui persetujuan
Presiden Republik Indonesia No. B 91/Pres/7/1968 tanggal 27 juli 1968 terhitung saat
8

Lihat: Dani W. Munggoro, Chalid Muhammad, Dicky Lopulalan, Pitono Adhi dalam Menggugat
Ekspansi Industri Pertambangan di Indonesia, Pustaka Latin, Bogor 1999

produksi komersial pada tanggal 1 April 1978 hingga 31 Maret 2008 (berlaku 30 tahun).
Selanjutnya KK PT Inco dimodifikasi dan diperpanjang berdasarkan persetujuan Presiden
RI no.B-745/Pres/12/1995/ tertanggal 29 Desember 1995 yang berlaku selama 30 tahun
hingga 28 Desember 2025 (Sangaji, 2002).
PT Inco telah melakukan operasi pertambangan secara komersial pada Blok Sorowako
dan Blok Pomalaa. Pada Blok Sorowako, biji nikel hasil penambangan (ROM) diolah di
pabrik pengolahan (smelter) untuk menghasilkan nikel matte 99 persen sedangkan nikel
hasil penambangan Blok Pomalaa dijual pada PT Aneka Tambang (Ka Andal Inco, 2006).
Sesuai pasal 3 Amanat perpanjangan Kontrak Karya tahun 1995, PT Inco mempunyai
kewajiban untuk melakukan perluasan atas kegiatan penambangan fasilitas pengolahan
nikelnya secara bertahap. Salah satunya penambangan nikel di Blok Bahodopi, yang
harus dilaksanakan pada tahun 2010. Untuk tahap awal, direncanakan pabrik
pengolahan nikel ini akan mengolah nikel dari hasil pengolahan di Blok Pomalaa, menjadi
nikel murni (kadar 99 persen) dengan proses pemurnian nikel. Tujuan rencana
pembangunan pabrik pemurnian biji nikel di Bahodopi adalah sebagai berikut:
1. Menjaga dan meningkatkan kontribusi Indonesia sebagai penghasil nikel di Pasar
Dunia
2. Menciptakan peluang kerja dan usaha bagi masyarakat sekitar
3. Memberikan peningkatan ekspor, pajak dan royalty
4. Memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengembangan ekonomi
daerah, khususnya di Kabupaten Morowali
5. Memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Karya PT
Inco dengan pemerintah Republik Indonesia
6. Rencana pembangunan pabrik nikel dengan kapasitas 30.000 MT/ tahun di Blok
Bahodopi akan mengolah nikel oksida untuk menghasilkan nikel dengan kadar
mencapai 99 persen (Inco, 2006).
Berdasarkan draft RT-RW Kabupaten Morowali 2003-2013 lokasi penambangan PT Inco
di Blok Bahodopi merupakan wilayah yang memiliki potensi galian tambang nikel yang
terdapat di Kabupaten Morowali.9
PT International Nickel Indonesia Tbk atau sering disebut Inco Limited. Kini telah berganti
nama menjadi CVRD Inco Ltd yang telah berlaku sejak 3 Januari 2007. Perubahan itu pun
menandai lahirnya nama baru yaitu, PT Vale Indonesia. Seluruh dokumen resmi, mulai
dari website hingga perlengkapan PT Inco diubah dengan nama Vale. Perubahan nama
ini seiring dengan peningkatan kepemilikan saham Companhia Vale do Rio Doce (CVRD)
di dalam perusahaan Inco Ltd menjadi 87,78 persen.

9

Idem. Untuk mengerti ekspansi PT Vale di Morowali dapat diketahu dengan membaca Kertas Posisi no.
2 YTM 2001 dan Juga Buku dengan judul: Buruk Inco Rakyat DI Gusur yang ditulis Arianto Sangaji,
terbitan Yayasan Tanah Merdeka, tahun 2002.
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Gambar . 4 Peta Blok Konsesi KK PT Inco
Sumber : Environmental Baseline Study for PT Inco Bahodopi Project

Pada 3 Januari 2006, Inco Ltd mengumumkan para pemegang sahamnya telah
menyetujui amalgamasi (peleburan) antara Inco Ltd dengan Itabira Canada Inc, yakni
suatu perusahaan yang secara tidak langsung dimiliki sepenuhnya oleh CVRD. Coprorate
Legal Counsel (Konsultan Hukum Perusahaan) PT International Nickel Indonesia Tbk,
Ratih Amri dihadapan Bursa efek Jakarta (dikutip dari detik Finance.com 2007 Selasa
(9/1/2007),menuturkan ,"Amalgamasi berlaku efektif 4 Januari lalu, hasil Amalgamasi
Inco Ltd akan terus berlanjut dengan nama CVRD Inco Ltd dan akan menjadi anak
perusahaan CVRD yang dimiliki sepenuhnya secara tidak langsung”.
Pada 24 November 2006 CVRD atau Vale, telah menyelesaikan penawaran tender atas
saham Inco Ltd dan memperoleh 75,66 persen dari saham Inco Ltd yang melalui anak
perusahaan yang secara tidak langsung dimiliki sepenuhnya oleh CVRD Canada Inc.
Berdasarkan perpanjangan masa penawaran tender CVRD atas saham Inco Ltd, CVRD
memperoleh tambahan saham Inco Ltd dengan harga 86 dollar Kanada per saham biasa.
Secara kseluruhan Perusahaan memiliki satu kelas saham dan hingga tahun 2009 telah
memiliki 9.936.338.720 lembar saham yang ditempatkan dan terus beredar di pasar
saham.
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Tabel 1. Susunan pemilik Saham Mayoritas dalam PT Inco Tbk,
31 Desember 2009.
No

Pemilik Saham

Jumlah (Saham)

1.

Vale Inco Limited

58, 73

2.

Sumitomo Metal Mining.,co Ltd.

20,09

3.

Publik Shareholders

20,14

4.

Vale Inco Japan Limited

0,55

5.

Mitsui & Co., Ltd.

0,35

6.

Sumitomo Corporation

0,14

Sumber: (Diolah kembali dari Inco Annual Report, 2010)

Tabel di atas adalah susunan pemegang saham Mayoritas dalam PT Vale hingga pada 31
Desember 2009. Informasi di atas sudah termasuk hasil dari penjualan 2,07 persen
saham PTI yang dimiliki Vale pada bulan Agustus 2009. Secara keseluruhan jumlah saham
yang diperdagangkan kembali menjadi menjadi sebesar 20 persen atau sering disebut
saham publik. Selain itu, Sojitz Corporation, pemegang saham pendiri, telah menjual
sahamnya melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) yang meningkatkan jumlah saham yang
dimiliki publik menjadi 20,14 persen.
Keseluruhan perubahan komposisi induk kepemilikan saham dalam PT Inco, tidak
mengubah status pengelolaan bijih nikel di dalam negeri (Indonesia), yang telah diklaim
PT Vale sebagai Trans National Corperations (TNCs). Banyak kalangan menilai bahwa PT
Vale sebagai perusahaan peng-ekstraksi nikel terbesar di Indonesia, selama kurang lebih
30 tahun menjarah kekayaan pulau Sulawesi dan menjualnya dalam bentuk dollar. Lebih
besar nilai wan prestasi yang ditimbulkan dan tidak memberikan nilai kebaikan terhadap
peningkatan manusia dan kesejateraan rakyat Indonesia (Sangaji, 2002). Karakter dasar
perusahaan swasta semacam PT Vale lazimnya hanya mengejar keuntungan dengan
tingkat tanggung jawab yang rendah. Seringkali dengan sengaja telah mengabaikan
sejumlah prinsip-prinsip kesepakatan baik dengan negara maupun masyarakat. Misalnya
saja, amanat Kontrak Karya untuk pembangunan jalan dan pabrik di Blok Bahodopi yang
dijanjikan akan beroperasi pada tahun 2009. PT Vale mempromosikan dana investasi
pembangunan pabrik ini diperkirakan mencapai 500 juta Dollar AS per unit.
PT Vale merencanakan pembangunan pabrik pengolahan nikel sebetulnya sudah
didesain sejak lama, namun tak kunjung terealisasi. Pada 29 Januari 2009, melalui
Director, Senior VP Corperate Affairs and General Counsel, Nurman Djumiri, telah
melayangkan Surat dengan nomor: 039/Bupati_Morowali-2009/I/ND/SWT, yang berisi:
Permohonan Izin Lokasi Rencana Proyek Pabrik Nikel Bahodopi dan Infrastruktur
Pendukungnya serta Pemberitahuan Survey Kelayakan Lokasi.
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Lahan yang diminta untuk pembangunan pabrik berada dalam wilayah yang diklaim oleh
Kontrak Karya PT Vale di Blok Bahodopi. Lokasi itu berada sepanjang pesisir Teluk Tolo
dari titik nol sampai dengan kurang lebih 10.0 kilometer dari tepi pantai dan berbatasan
langsung dengan kawasan transmigrasi Desa Onepute Jaya serta pemukiman
masyarakat lainnya, kebun atau tegalan dan kawasan hutan.
Rencana yang dimaksud hingga saat ini masih dalam proses persiapan-persiapan
konstruksi. Meskipun berbagai proses studi penelitian lapangan, pendukung
pembangunan pabrik sudah dilakukan. Adalah PT Enviromental ResourcesManagement
(PT ERM) yang beralamatkan di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 72 Jakarta, merupakan
salah satu perusahaan yang ditunjuk untuk oleh PT Vale melakukan penelitian dampak
sosial ekonomi pembangunan pabrik. Saat ini sedang dalam proses penyusunan hasilhasil penelitian dan rekomendasi. Selain itu, pada 24 Maret 2009 PT Vale juga sudah
mengajukan permohonan rekomendasi izin pinjam pakai kawasan pada Bupati
Morowali. Permohonan itu diajukan melalui Surat nomor:139/Bupati_Morowali2009/III/ND/SWT, yang ditandangani langsung oleh Direcktor, Senior VP Corperate
Affairs and General Counsel, Nurman Djumiril.
Pengajuan Izin Pinjam Pakai Kawasan (IPPK)PT Vale meminta persetujuan Bupati atas
penggunaan kawasan Hutan seluas kurang lebih 25.200 hektar. Sementara luas lahan
berdasarkan kontrak karya PT Vale tahun 1990 di Blok Bahodopi sebesar 32.123 hektar,
dan kurang lebih 4,89 hektar berada pada Kawasan Area Penggunaan Lain (APL). Adapun
rincian kebutuhan lahan PT Vale dapat dilihat keseluruhan pada table berikut ini :

Tabel 2. Rincian kebutuhan lahan PT Vale di Blok Bahodopi
No

Kebutuhan Lahan

Luas (Ha)

1.

Bukaan tambang aktif

kurang lebih 14,500

2.

Sarana dan prasarana penunjang yang bersifat permanen

Kurang lebih 60

3.

Sarana dan prasarana penunjang sementara

kurang lebih 300

4.

Zona penyangga

Kurang lebih 9.800
Jumlah

10.570

Sumber: (Diolah kembali dari Seputar Rakyat edisi 2 tahun 2010)

Berdasarkan tabel di atas, keseluruhan total kawasan yang dibuka akan dipergunakan
untuk kegiatan Pra-Konstruksi, Konstruksi, dan Operasi selama 30 tahun atau jangka
waktu kelayakan ekonomi proyek. Dari sini memperlihatkan jumlah luasan hutan yang
akan dikorbankan demi eskploitasi nikel PT Vale. Dengan demikian, sudah dapat
diperkirakan laju kerusakan hutan dan beban layanan fungsi-fungsi ekologi, akan terusmenerus meningkat sepanjang operasi tambang, pembangunan, hingga operasi pabrik
berjalan.
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Terlepas dari perdebatan bahwa pembangunan pabrik akan memberikan dampak yang
luar biasa secara sosio-ekologis. Wacana yang bergulir telah menjadi suatu fakta baru
bagaimana perusahaan tambang seperti PT Vale hanya mengejar keuntungan semata.
Ancaman yang lebih serius jika PT Vale memenuhi sejumlah tuntutan pemda dan
masyarakat terkait dengan rencana pembangunan pabrik. Sebab, jika dilihat isi kontrak
karya dan aturan pertambangan terbaru seperti Undang-Undang Mineral dan Batubara
tahun 2009, sangatlah tidak menguntungkan bagi kepentingan nasional lebih khusus
masyarakat yang berada di sekitar areal pertambangan. Selain karena minimnya tenaga
kerja yang akan direkrut, kurangnya kontrol kepemilikan saham membuat semakin
sedikitnya nilai yang bisa diperoleh oleh pemerintah republik Indonesia.10
Menurut sumber terpercaya dalam PT Vale, diperkirakan dalam masa-masa percobaan
(Baca: test mining). Jumlash hasil produksi nikel dari Seba-Seba Blok Bahodopi dalam
satu hektar sudah mencapai kurang lebih 90 ribu metriks ton dalam bentuk ore (nikel
mentah-bercampur tanah). Jumlah ini diambil dari perhitungan galian ore yang berada
pada 150 titik lokasi. Dimana dalam setiap satu titik tumpukan galian terdapat massa
nikel ore berjumlah 600 metriks ton.11
Dari Informasi di atas pula dapat diperkirakan bagaimana potensi nikel di Bahodopi akan
memberikan keuntungan pada PT Vale. Hanya proses test mining, perusahaan sudah
bisa menghasilkan nikel mentah mencapai puluhan ribu ton dalam satu hektar.
Bagaimana jika keseluruhan tanah yang luasnya 30.000-an hektar itu digali? “ kami
hanya akan mendapat ‘kulit-kulit kering’ dari sisa keuntungan penjualan nikel” kata
salah satu warga lingkar tambang saat melakukan Fokus Group Diskusi (FGD) yang
difasilitasi Yayasan Tanah Merdeka (YTM, 2009). Tanggapan warga ini cukup relevan jika
kita merujuk pada pengalaman panjang PT Vale melakukan eksploitasi nikel di Sorowako
Luwu Timur Sulawesi Selatan. Tahun demi tahun jutaan ton nikel dipasok keluar yang
keuntungannya terus mengalir masuk dalam kas perusahaan. Tetapi di saat yang sama,
banyak petani lokal dan masyarakat adat menjadi miskin di sekitarnya (Sangaji, 2002).
Perkiraan keuntungan yang didapatkan PT Vale sejauh ini belum juga bergeser dari nilai
normalnya. Perusahaan masih terus eksis sebagai peng-eskpor nikel terbesar di
Indonesia. Semua hasil produksi PT Vale di ekspor ke negeri Jepang untuk melayani tiga
sentra industry di tiga Kota. Perusahaan memiliki kontrak jangka panjang dengan
Sumitomo Metal Mining. Besar kecil hasil jumlah produksi PT Vale semua wajib di kirim
ke Jepang terutama di dua pabrik pemurnian di Matsusaka. Berbagai asumsi ekonomi
yang dialamatkan pada perusahaan ini, termasuk gejolak krisis global yang melanda
negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat pada tahun 2008, tidak banyak
berdampak pada perusahaan ini. PT Vale tetap kokoh pada posisinya dengan klaim
keuntungan yang memuaskan. Meskipun banyak perusahaan yang terkenai dampak
krisis salah satunya, Lehmand Brothers yang bangkrut dan tidak bisa diselamatkan. Justru
sebaliknya, PT Vale mengalami masa-masa keemasan ditandai dengan iklim perolehan
laba dari angka produksi yang sehat, meskipun ada penurunan dari puncak laba pada
tahun 2007 sebesar kurang lebih 5 persen (Inco, 2009).

10

Penjelasan terkait dengan asumsi penerimaan tenaga kerja dapat dilihat pada penjelasan tentang
tenaga kerja dan proses produksi di bagian selanjutnya dalam tulisan ini.
11
Wawancara Pekerja PT Vale, 2009
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Dalam
periode kegiatan
produksi
nikel
30 September 2011. Total jumlah
laba bersih yang diraup PT Vale sebesar 319,9 juta Dollar AS. Angka itu terhitung tiga (3)
persen lebih rendah apabila dibandingkan dengan perolehan laba pada periode produksi
nikel yang sama pada tahun 2010 tercatat sebesar 328,5 juta Dollar AS. Sementara
itu, laba bersih yang diperoleh oleh PT Vale keseluruhan sebesar 81.7 juta Dollar AS
pada kuartal 3 Q11 (AS 0,008 per saham). Angka itu menunjukan bahwa terjadi trand
penurunan laba jika dibandingkan dengan angka yang dapat diperoleh oleh PT Vale
per triwulan kedua periode produksi pada tahun 2011 yang jumlahnya sebesar
126.3 juta Dollar AS (AS $0,013 per saham).
Keadaan nilai laba yang berfluktuasi semacam itu menurut klaim PT Vale, diakibatkan
salah satunya oleh situasi rendahnya tingkat volume penjualan nikel dan pula situasi
rendahnya tingkat harga realisasi rata‐rata produksi nikel setiap tahunnya. Tetapi jika
kita hubungankan dengan nilai rata-rata yang dihasilkan dari tahun 2009, sesungguhnya
tidak ada trand penurunan laba yang signifikan. Namun yang terjadi hanya koreksi angka
yang mengalami penurunan dan tidak terlalu mencolok sebagai nilai kerugian rata-rata
perusahaan dalam kurun periode produksi dari tahun ke tahun.

Tabel. 3 Perolehan Laba per 30September 2012
No

Uraian

2009

1.

Produksi Nikel/Metrik Ton

67,329

2

Beban Pajak Penghasilan/us$ Milion

66,287

3.

Modal Kerja Bersih/us$ Milion

542,274

4.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan/Pounds

236,704

5.

Labah Bersih/Pounds

170,417

Sumber: (Diolah kembali siaran pers Inco, 2011)

Tabel di atas menunjukan bahwa resapan hasil keuntungan dari setiap periode produksi
nikel. Tergambar dengan jelas, pembagian porsinya lebih besar hanya untuk memenuhi
keberlanjutan perusahaan. Jauh lebih kecil jika dihubungkan dengan beban pajak yang
mereka penuhi. Seluruh tingkat produksi sepenuhnya bermain pada level permintaan
pasar. Selain menangani langsung proses penambangan sepertinya untuk menghindari
tuduhan monopoli, PT Vale juga menerapkan beberapa mekanisasi pertambangan
seperti sub-kont proyek yang kini masih sementara berjalan.
Beberapa projek besar sementara dilaksanakan dilapangan melalui beberapa
perusahaan kontraktor lokal Morowali dan dari Pulau Jawa. Proyek yang telah terlaksana
secara umum dapat dilihat melalui tabel berikut.
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Tabel. 4 Perusahaan sub-kont PT Inco
No
1.

Nama Perusahaan
CV. Megah Jasa Pratama

Jenis Pekerjaan
1.Mengerjakan jalan
blokk seba- seba

perusahaan

di

2.dan pengumpulan Ore (Nikel mentahbercampur tanah)
1.Perusahaan penyuplai tenaga kerja
pada Inco atau Outseourcing
2.

CV. Bumi Tama

1.Mengerjakan jalan koridor One Pute
Sorowako
2.Mengerjakan jalan koridor Sorowako
Ululere

3.

PT. Duta Graha

1.Mengerjakan pelebaran jalan daerah
yang menghubungan antara Sorowako
dan Bungku dengan Total nilai projek
sebesar 250 Miliar.

4.

PT Enviromental Resources Management (PT
ERM)

1.Mengerjakan
projek
Penelitian
dampak social
ekonomi rencana
pembangunan pabrik Inco

Sumber: (Diolah dari berbagai sumber, 2010, disadur sesuai teks asli dari Seputar Rakyat edisi 2
tahun 2010)

Pengusaha yang telibat dalam sub kontraktor PT Vale diberikan hak istimewa untuk
mengerjakan berbagai proyek. Perusahaan berargumen bahwa salah satu alasan
munculnya kebijakan semacam itu karena rata-rata peserta sub kontraktor masih
berstatus pengusaha lokal. Projek ini berhubungan langsung dengan masyarakat dan
sangat berpotensi menimbulkan ketegangan yang tinggi di lapangan. Kondisi buruk bisa
saja terjadi pada PT Vale sebagai perusahaan besar pemeganng KK jika langsung
menangani proyek tersebut. Jika dilihat dari menguatnya berbagai protes masyarakat
lokal, menggunakan perusahaan milik aktor lokal adalah jalan terbaik untuk menghindari
konfrontasi langsung dengan masyarakat lokal.12

Rio Tinto

12

Wawancara dengan pekerja PT Vale di Desa Bahometefe, 2010
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PT Rio Tinto adalah group tambang raksasa dari Australia yang memusatkan diri di Kota
London dan sedang beroperasi di lokasi tambang lebih dari 20 negara. Perusahaan ini
adalah hasil “perkawinan” dua perusahaan besar yakni RTZ Corporation PLC dan CRA
Limited.
Group perusahaan Rio Tinto, di kelompokan pada masing-masing jenis komoditi yang
dipimpin oleh Chief Eksekutive dengan jenis komoditi; tembaga, biji besi, energy,
aluminium, emas, berlian dan mineral Industri. Bagi setiap komoditi difokuskan pada
skala pertambangan besar berjangka panjang dan efisien bagi suburnya surplus
keseluruhan perusahan ini. Sementara konsentrasi aset vital perusahaan berada di
beberapa negara dengan jumlah pembagian berikut; Amerika 50 persen, Eropa 3 persen,
Australia dan New Zeland 43 persen, Afrika 4 persen Indonesia 5 persen, Amerika
Selatan 4 persen.
Berdasarkan hasil penyelidikan awal, Rio Tinto berencana menambang nikel di tiga
wilayah yakni, Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi
Tenggara (Sultra)dengan total luas areal konsesi tambang 95.130 hektar. Kawasan yang
saling berbatasan antar tiga provinsi ini dinamai Blok Lasampala yang terdiri dari tiga
sub-blok, dengan luas masing-masing; blok (I) 60.420 hektar, blok (II) 8.460 hektar dan
blok(III) 27.250 hektar. Rencana KK tersebut awalnya telah mendapatkan sinyalemen
yang baik untuk mendapat ijin pertambangan kontrak karya (KK) secara resmi dari
pemerintah pusat.

Tabel. 5 Luas Blok Lasampala Rio Tinto
No

Urutan Blok

Jumlah (hektar)

1.

Blok 1

60.420

2.

Blok II

8.460

3.

Blok III

27.250
Total

95.130

Sumber: (Data Base YTM,2009, disadur dari Seputar rakyat edisi 2 tahun 2010)

Rio Tinto juga mengeluarkan klaim bahwa mereka akan melakukan proses
penambangan terbuka yang dangkal dengan rehabilitasi yang berkelanjutan dan
direncanakan menghasilkan produksi awal sekitar 46.000 ton logam nikel per tahun.
Penambangan nikel ini berpotensi meningkat sampai dengan 100.000 ton (Okezone,
2008, Kompas, 2008, Mercusuar, 2008).
Selain itu, posisi Rio Tinto sebagai perusahaan raksasa dengan kampanye investasi
bernilai 1,5 miliar Dollar AS hingga 2 miliar Dollar AS. Kampanye tidak saja berkaitan
dengan obsesi investasi besar tetapi juga melalui program pencitraan perusahaan untuk
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mendapat simpati publik. Misalnya, menjanjikan paket-paket lips service seperti;
beasiswa bagi mahasiswa Universitas Tadulako Palu Sulawesi Tengah, sebagai bagian
dari program Corperation Social Responsibility (CSR). Pada tahun 2007, bekerjasama
dengan Pusat Penelitian Perdamaian dan Konflik (P4K) Universitas Tadulako, dalam
program pemukiman kembali masyarakat Taa Wana yang tinggal sepanjang aliran
Sungai Salato, sebagai korban banjir dan tanah Longsor ke Desa Taronggo Kecamatan
Bungku Utara, sekarang Kabupaten Morowali Utara. Dusun itu pun dinamai masyarakat
di sana dengan nama: Rio Tinto.13
Proses eksploitasi nikel oleh PT Rio Tinto dijadwalkan memulai proses produksinya pada
tahun 2015. Pemerintah akan menandatangani Kontrak Karya (KK) dengan Rio Tinto
untuk kegiatan pertambangan nikel di Lasampala, wilayah perbatasan Sulawesi Tengah
dan Sulawesi Selatan. Durasi kontrak akan dibuat sama dengan KK milik PT Inco yakni,
selama 30 tahun. Namun Rio Tinto meminta perhitungan royalti yang disetorkan ke
pemerintah menggunakan formula seperti milik Inco, yakni persentase royalti dikalikan
harga patokan yang tergantung produksi nikel.
Menanggapi hal ini, Direktur Bina Usaha Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen
Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Mangantar S.Marpaung sebagaimana dilansir
oleh www.miningindo.com mengatakan, royalti ini masih difinalisasi, mengingat saat itu
telah keluar peraturan baru dalam PP 145 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang tidak lagi menggunakan persentase. Namun ditetapkan harganya untuk
setiap biji nikel yang diproduksi. Sementara untuk mengeluarkan persetujuan KK,
diserahkan pada beberapa departemen yakni; Perpajakan dan bea cukai untuk dibahas
Departemen Keuangan, sedangkan penjualan dibahas di Departemen Perdagangan.
Pengolahan tambang nikel Lasampala akan menggunakan sejumlah peleburan bahan
kimia, berbeda dengan PT Vale dengan sistem peleburan menggunakan energi panas
bumi (metalurgi). Pada setiap blok yang akan dieskploitasi oleh Rio Tinto, terdapat
kawasan Hutan penting terutama hutan lindung. Disamping itu kawasan yang akan
ditetapkan merupakan bekas pengelolaan HPH. Tercatat nama-nama perusahaan yang
pernah mengelola HPH di kawasan ini Yakni, PT Handi Cahaya Timber Corp, PT Gemini
Timber Jack Corp, dan PT Zedsko Indonesia.
Berdasarkan peta penyelidikan awal tahun 2001, lokasi yang direncanakan ini juga
berada persis pada beberapa sungai penting di Kabupaten Morowali meliputi Sungai
Siumbatu, dan Sungai padabahu. Dan yang lebih penting adalah posisi Blok 1, selain
berbatasan dengan Sulawesi Tenggara, kawasan ini juga berbatasan langsung dengan PT
Bintang Delapan Mineral dan PT Vale. Meskipun demikian, hingga saat ini proses awal
perusahaan belum maksimal di lapangan produksi. Bahkan perusahaan telah
membatalkan rencana pengajuan Kontrak Karya karena munculnya Undang-undang
Minerba dengan tender Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUPK mililk Rio Tinto
itu diajukan dengan atas nama PT Sulawesi Cahaya Mineral sejak tahun 2010. Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, telah memberikan Izin Usaha
Pertambangan Khusus (IUPK) dengan nomor 318.K/30/DJB/2010, tertanggal 25 Februari
2010. IUPK ini adalah langkah paling maju setelah Rio Tinto gagal mendapatkan Kontrak
Karya yang telah mulai diusulkan sejak tahun 2003. Pada tanggal 13 Desember 2012,
melalui Menteri ESDM, Jero Wacik diterbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber
13

Diskusi Informal dengan Daud, guru SDN Taronggo
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Daya Mineral No. 3323 K/30/MEM/2012 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha
Pertambangan PT Cahaya Sulawesi Mineralseluas 6.633 (enam ribu enamratus tiga
puluh tiga) Hektar atau 13,080/0 (tiga belas koma nol delapan persen) dari luas wilayah
IUP semula.
Ditetapkannya penciutan wilayah IUP Eksplorasi ini, maka luas wilayah keseluruhan IUP
Eksplorasi PT Sulawesi Cahaya Mineral adalah seluas 50.700 hektar (luas wilayah
semula) dikurangi 6.633 hektar menjadi 44.067 hektar atau 86,920/0 (delapan puluh
enam koma sembilan puluh dua persen) luas wilayah semula. Hal itu sesuai dengan peta
dan daftar koordinat yang diterbitkan oleh Seksi Informasi Mineral dan Batubara d/h
Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) dengan Kode Wilayah 10 DCK
014. Sejak penetapan ini, maka Sulawesi Cahaya Mineral, sebagai usaha PT Rio Tinto
wajib membayar iuran eksplorasi.

Nikel Baru’ dan Perang Akuisisi Global
Perkembangan bisnis pertambangan dunia hingga saat ini masih terkosentrasi pada
segelintir fraksi kapitalis. Dalam berbagai Laporan resmi UNCTAD 2013 menyebutkan,
sedikitnya 50 perusahaan terkemuka mengambil peran signifikan baik dalam
pertarungan menentukan harga maupun mata rantai perdagangan nikel. Komposisi
partisipasi kebutuhan barang dagangan dunia sekitar 80 persen dari perdagangan global,
melibatkan transnasional corporations (TNC). Sementara itu, perdagangan barang
setengah jadi meningkat sejak tahun 2002. Hal itu didorong oleh tumbuhnya
perdagangan dalam kawasan Asia Tenggara dan rencana relokasi industri. Pada tahun
2011, tambang menjadi kegiatan ekonomi yang mewakili 40 persen dari total
perdagangan dunia.14
Perusahaan-perusahaan yang mendominasi berbagai macam sektor itu didorong oleh
kekuatan imperialis yang terbagi dalam tiga blok utama perdagangan dunia yakni:
Pertama, rezim negara Arab baru yang kaya akan deposit dan produksi minyak fosil,
sebagian besar di antaranya adalah negara-negara yang berada di bagian teluk. Sebagian
besar investasi bekerja lewat mekanisme Sovereign Wealth Fund (SWF); Kedua,
beberapa kekuatan-kekuatan baru yang tengah muncul terdiri dari negara-negara bekas
ke kaisaran kuat di Asia, terdiri dari Cina, India, Korea Selatan, Jepang dan juga Israel;
Ketiga, kekuatan-kekuatan lainnya adalah negara yang sebelumnya merupakan bagian
dari kekaisaran ekonomi klasik (AS dan Eropa), World Bank, Wall Street, serta sejumlah
investasi bank-bank lainnya yang juga didukung penuh oleh berbagai macam investasi
baik jangka panjang maupun jangka pendek dari perusahaan-perusahaan spekulasi
keuangan (James Petras, 2008 dan e Research Corporation, 2009).
Beberapa keadaan khusus dalam pasar nikel dapat juga member penjelasan, misalnya,
dari tahun 2003 sampai pertengahan 2007, nikel terus menunjukkan kinerja grafik
permintaan yang tinggi. Dari tahun ini, harga nikel terus meroket ke tingkat rekor
permintaan hampir 25 Dollar AS per lembar. Hal itu dipicu oleh beberapa peristiwa yang
terjadi dalam pasar komoditas ini, antara lain: (1) Lambatnya pertumbuhan pasokan
nikel, sehingga persediaan nikel turun tajam. Sehingga nikel pada London Metal
Exchange (LME) turun dari 36.000 ton pada januari 2006 sampai di bawah 10.000 ton
14

Bandingkan dengan Laporan UNCTAD tahun 2007
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pada Agustus 2006 dan tetap pada tingkat sampai Juli 2007. Kekurangan produksi nikel
tahun 2005 adalah sekitar 70.000 ton dan lebih dari 40.000 ton pada tahun 2006
(sumber: Norilsk Nickel); (2) Pertumbuhan besar-besaran konsumsi nikel China,
terutama produksi stainless steel dari Amerika Utara, Eropa dan Jepang; (3) Peran hedge
fund dan pedagang institusional besar juga memilik andil besar. Karena lembagalembaga ini memainkan peranan penting dalam memicu pergerakan pasar dalam
berjangka pendek (e Research Corporation, 2009).
Pada pertengahan-2007, harga nikel sempat mengalami penurunan tajam dari 25 dollar
AS per lembar ke level 10 dollar AS per lembar pada pertengahan 2008, dan menjadi
4.35 dollar AS per lembar pada pertengahan Februari 2009. Hal ini mencerminkan
kecenderungan penurunan produksi nikel meningkat, sebagian besar dari Kanada,
Australia, dan Kaledonia Baru. Juga, sebagai akibat dari harga nikel yang tinggi, produksi
stainless steel turun sebesar 17 persen tahun 2007 (Deutsche Bank), yang secara
bersamaan menurunkan permintaan nikel. Pada tahu berikutnya, pergerakan saham
nikel di LME mulai bergerak naik, mencapai 50.000 ton pada bulan April 2008. Dalam
periode itu, produsen stainless steel, termasuk China, Jepang, dan Korea Selatan, mulai
melakukan investasi dalam teknologi baru. Sekaligus beberapa produsen baja baru yang
juga berperan menekan harga nikel jangka pendek (e Research Corporation, 2009).
Fase ini sangat penting karena secara bersamaan sebagai bentuk yang menandai tahap
baru dalam evolusi ekonomi China, sejak membuka diri dalam urusan perdagangan pada
tahun 1970. Melalui pengembangan teknologi baru yang disebut Nickel Pig Iron (NPI).
Hanya dalam waktu kurang dari lima tahun, NPI telah mengubah wajah industri nikel
dunia. China menjadi sangat terkenal karena dua hal: Pertama, berhasil menurunkan
harga produk manufaktur dengan biaya tenaga kerja yang murah; Kedua, menaikkan
harga komoditas dengan permintaan agresif. NPI adalah satu terobosan fundamental
dalam produksi bahan di pabrik-pabrik Cina dengan berteknologi rendah, menyumbang
sebanyak 10 persen dari 21 miliar Dollar AS per tahun pasar nikel dunia. Suplay tersebut
melampaui lebih dari semua nikel yang dapat diproduksi setiap tahun di lokasi tambang
Sudbury Kanada. Penemuan besar itu memicu perusahaan pertambangan terbesar di
dunia percaya bahwa permintaan China akan terus melonjak untuk logam dan akan
berlangsung selama beberapa dekade. Akibatnya, pertempuran di antara fraksi kapitalis
pun dilancarkan, demam pengambilalihan (akuisisi) meletus pada tahun 2006 dan 2007,
dua raksasa nikel Kanada, yaitu, Inco dan Falconbridge menjadi korban keganasan dari
gejolak krisis ini (Hoffman, 2011).
Berkat itu, korporas-korporasi tambang China dapat disejajarkan dengan korporasi besar
dunia lainnya, sebagai berikut; 1)Norilsk yang melakukan operasi tambang nikel di Rusia
dengan jumlah produksi 18 persen; 2) Companhia Vale do Rio (CVRD) atau lebih akrab
disebut Vale Inco melakukan operasi di Kanada, Inggris, Jepang, dan Indonesia
menyumbang produksi nikel sebesar 17 persen; 3) BHP Biliton yang beroperasi di
Australia dan Kolombia memproduksi nikel sebesar 11 persen ;4) Demikian halnya
dengan Xtrata yang beroperasi di Kanada, dan Republik Dominika berhasil memproduksi
nikel sebesar 9 persen; 5) Sementara itu, Jinchuan yang saat ini melakukan operasi
tambang di China dan Indonesia memproduksi nikel sebesar 8 persen. Secara
keseluruhan kelima perusahaan tersebut menyumbang sebesar 37 persen dari seratus
persen total pasokan nikel dunia(e Research Corporation, 2009).
Meskipun kelima perusahaan di atas sebagian melakukan operasi pertambangan nikel di
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Indonesia. Namun pada tahun 2009, Indonesia hanya menduduki peringkat keempat
sebagai negara penghasil nikel terbesar dunia dengan menyumbang sekitar 7,2 hingga 9
persen total pasokan nikel dunia.
Dalam rentang tahun 2000-2009, permintaan nikel China tumbuh kian pesat rata-rata 25
persen per tahun. Pada 1995 konsumsi nikel China baru mencapai 4 persen dari total
konsumsi nikel dunia. Namun pada tahun 2008, pasar China telah menyerap 30 persen
pasar nikel global. Sementara pada 2009, produksi stainless steel China naik 26,8 persen
juta ton. Tingkat konsumsi stainless steel China sendiri hanya sebesar 8,22 juta ton.15
Sejak tahun 2009, pasar stainless steel China mengalami over supply sebesar 600.000
ton. Hal ini tentu saja mempengaruhi permintaaan nikel dalam jangka pendek. Dalam
periode produksi tahun-tahun tersebut, jumlah produksi dan net impor nikel oleh China
termasuk nikel kualitas rendah naik 66 persen menjadi sebesar 430.000 ton, sehingga
terdapat inventory nikel yang cukup melimpah di pasar.16 Namun demikian, produksi
nikel China pada periode tahun 2010 meningkat 20 persen menjadi 10,5 juta ton,
menyerap inventory nikel dalam jumlah besar. Sehingga transportasi nikel menjadi jalur
bisnis baru yang menggiurkan bagi para pedagang perantara, para broker tambang,
pialang saham, hingga spekulan tanah tingkat lokal.
Kondisi ini bertemu dengan pungutan China atas bea ekspor cukup tinggi bagi NPI yang
membuatnya berbiaya mahal untuk mengirimkan produk luar negeri. Untuk menghindari
beban itu, perusahaan-perusahaan China merencanakan relokasi untuk membangun
pabrik NPI di Philipina atau Indonesia. Hanya dalam beberapa tahun usai rencana ini
muncul, dengungan kampanye hilirisasi dalam negeri pun merebak seperi jamur musim
hujan. Hal itu sekaligus mendorong lahirnya Undang-undang Mineral dan batubara
sebagai payung hukum. Karena penerapan teknologi pengolahan barang tambang model
NPI dianggap jauh lebih menguntungkan kepentingan dalam negeri dan kesempatan
besar untuk memberi nilai tambah dari produksi nikel.

Bonanza Nikel dan Regim Mineral Batubara
Penemuan teknologi NPI di negeri China mendorong perubahan regulasi di negeri-negeri
penyedia bahan baku seperti Indonesia. Salah satu isu yang berkembang adalah
pentingnya mengatur sebuah mekanisme pertambangan secara hilirisasi untuk
meningkatkan nilai tambah. Tampaknya propaganda China untuk mengakhiri era nikel
mahal, seperti juga mengilhami pemikiran pengambil kebijakan nasional. Dalam waktu
yang relatif singkat, lembaran-lembaran koran nasional, berbagai majalah bisnis yang
membicarakan pertambangan, memuat tanpa lelah desakan pentingnya perubahan tata
kelola pertambangan dari ekspor bahan baku menjadi pengolahan hilir dalam negeri.
Sejarah kontrak lex specialis seperti Kontrak Karya dan Kuasa Pertambangan pun diakhiri.
Kebijakan industri pertambangan dalam negeri kini memasuki babakan baru. DPR dan
Eksekutif pemerintah mengetuk palu persetujuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009
tentang Mineral dan Batubara. Sebuah pasal khusus mengatur kewajiban bagi semua
perusahaan tambang untuk membangun pabrik pengolahan, minimal smelter, selambat15

Diadaptasi dari Laporan e Research Corporation 40 University, Suite 440 Toronto, ON M5J 1T, Februari,
2009
16
Idem
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lambatnya tahun 2014. Namun tampaknya gagasan peningkatan nilai tambah itu jauh
dari api dari panggang. Yang datang bukan mesin-mesin NPI milik China, tetapi kapalkapal raksasa yang siap memindahkan gunung mineral di pulau-pulau kawasan Timur
Indonesia. Para pengusaha dari berbagai penjuru negeri ini membangun kerjasama
baron (tuan tanah) dengan pemerintah se tingkat Bupati untuk menerbitkan IUP secara
sporadis. Mereka menyebut, praktik obral izin sebagai salah satu jalan untuk
meningkatkan PAD. Karena memang, logik pertukaran transaksi dana perimbangan
mensaratkan permintaan yang tinggi lewat PAD yang besar. Pragmatisme dan jalan
pintas akhirnya bertemu. Ratusan tongkang-tongkang yang menganggur di Pulau
Kalimantan sebagai hotspot batubara, dilayarkan oleh para kontraktor menuju lokasilokasi tambang baru. Orang-orang di Kabupaten Morowali menyebut pengiriman ore
nikel itu sebagai bentuk bisnis ” menjual tanah air”.
Kerjasama baron itu mencengangkan. Hanya dalam kurun waktu tiga tahun setelah
Undang-undang Mineba diterbitkan, telah terjadi peningkatan ekspor bijih mineral
secara besar-besaran, seperti ekspor biji nikel meningkat sebesar 800 persen, bijih besi
meningkat 700 persen, dan bijih bauksit meningkat 500 persen. Jumlah volume ekspor
meningkat beriringan dengan produksi izin usaha pertambangan mencapai 10.566 izin.
Dari jumlah total izin itu, sebanyak 5.940 di antaranya bermasalah, yang terdiri atas
3.988 izin usaha pertambangan operasi dan produksi mineral serta 1.952 IUP operasi dan
produksi batubara (Kompas, 2012). Dari sekian ribu perusahaan itu, hanya kurang lebih
36 perusahaan yang mengantongi izin ekspor.
Kepastian hukum dianggap sebagai jawaban atasi situasi yang sangat sporadik ini.
Kejutan ini terjadi di luar dugaan dan prediksi banyak orang, baik pemerintah maupun
masyarakat sendiri. Kepanikan pun melanda, Menteri ESDM Jero Wacik, mengeluarkan
Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 7 Tahun 2012 yang mengatur tentang
pembatasan bahan ekspor tambang sebagai bentuk antisipasi. Langkah-langkah
antisipasi ini diikuti dengan program verifikasi Clear and Clean (CNC) terhadap sejumlah
IUP yang diterbitkan pada tingkat daerah. Upaya ini juga tidak seperti rencana awalnya.
Ternyata kebijakan sebagai langkah antisipasi ini ini memicu reaksi yang berbeda-beda
dari para pengusaha tambang (Jatam Sulteng, 2012).
Beberapa perusahaan menilai, kebijakan ini belum layak sebab dianggap akan
menghalangi aktivitas ekspor ore nikel karena mereka belum mampu untuk membangun
hilirisasi dalam waktu dekat. Bahkan yang lebih ekstreme, Pemerintah Jepang
mengancam akan mengadukan Indonesia dalam kasus ini pada WTO dan Arbitrase
Internasional.
Langkah pembatasan ekspor yang dilakukan secara tiba-tiba oleh Pemerintah Republik
Indonesia, dianggap telah merugikan kepentingan Jepang. Jalan keluar yang ditawarkan
justru seperti menjadi ‘bumerang’. ESDM sebagai institusi yang mengatur SDA, pada
akhirnya terjebak dalam pusaran perdebatan, mereka seperti tersandera oleh sejumlah
ancaman dan relasi kepentingan yang datang baik dari pemodal asing maupun tuntutan
para pengusaha dalam negeri sendiri.
Dilema ini terus berlanjut tanpa kepastian hukum, hingga akhirnya Menteri ESDM
mengeluarkan kebijakan yang ambigu. Jero Wacik sebagai menteri telah mengeluarkan 4
kebijakan, salah satunya terkait dengan penghiliran mineral yaitu pemberian izin ekspor
bahan tambang mentah melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 20 tahun 2013.
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Aturan ini sebagai bentuk relaksasi agar aktivitas ekspor tetap berlangsung, meski hal itu
bertentangan dengan maksud dan tujuan awal yang terkandung dalam Undang-undang
mineral dan batubara.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga September 2013, produksi ore nikel
Indonesia mencapai 40,3 juta ton. Jumlah tersebut tidak jauh berbeda dengan realisasi
produksi sepanjang tahun 2012 yang mencapai 41 juta ton. Proyeksi angka produksi
maupun ekspor ore nikel hingga Desember 2013 mencapai 52,2 juta ton. Akibat
tingginya ekspor, pasokan ore di pasar internasional, khususnya China, berlebihan dan
harga terus menurun. Harga Patokan Ekspor (HPE) ore yang ditetapkan Kementerian
Perdagangan per November ini mencapai 11,93 Dollar AS hingga 29,84 Dollar AS per ton.
Harga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan (HPE) yang ditetapkan pemerintah per
Januari 2013, mencapai 14,51 Dollar AS hingga 39,68 Dollar AS per ton (suara
pengusaha.com, edisi 2013).

Tabel.6 Ekspor Nikel Sulawesi Tengah
Tahun

Jumlah (Ton)

Devisa (Dollar AS)

2011

1.534.820

47,576 Juta

2012

2.927.374

83,205 Juta

Prosentase Grafik

76 persen

Sumber: Bank Indonesia, 2013

Sementara itu, nilai ekspor Sulteng hingga pada bulan April 2013 masih didominasi
bahan tambang dari wilayah Kabupaten Morowali. Data BPS tahun 2013 menunjukkan,
jika dibandingkan bulan Maret 2013 terjadi peningkatan kenaikan sebesar 71,48 persen,
atau naik dari 19,34 juta Dollar AS menjadi 33,16 juta Dollar AS. Selama tahun 2013
(Januri-April, angka sementara) total ekspor Sulteng sebesar 107,08 juta Dollar AS. Dari
jumlah itu sebesar 29,73 juta Dollar AS atau hampir 90 persen adalah komoditi bijih,
kerak dan abu logam atau nikel. Pada bulan April 2013 negara tujuan ekspor Sulteng
terbesar adalah China dengan nilai 29,77 juta Dollar AS atau 89,78 persen dari total nilai
ekspor. Berdasarkan periode Januari-April, China tetap menjadi negara tujuan ekspor
utama Sulteng, yakni mencapai 88,23 juta Dollar AS. Malaysia berada di urutan kedua,
dengan nilai mencapai 11,74 juta Dollar AS. Menyusul Singapura, Amerika Serikat (Radar
Sulteng, edisi 7 Juni 2013).

Korporasi ‘Penikmat’ Booming Nikel Morowali
Dampak dari produksi ruang bagi kebutuhan industri ekstraktif di Morowali telah
memberikan tempat pada beberapa perusahaan ternama. Perusahaan bekerja dalam
jaringan internasional listing dipasar saham dengan melakukan akumulasi ruang
ekstraktif melalui perluasan sarana perizinan dengan memecah perusahaan. Sementara
sebagian lainnya merupakan pemain utama yang sudah cukup lama menguasai ruang
dalam skala yang luas. Diantara perusahaan tersebut dapat dilhat sebagai berikut.
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Babakan baru eksploitasi nikel di Kabupaten Morowali berlangsung cepat.
Terutamasetelah pengusaha-pengusahaberkebangsaan China terlibat. Kedatangan
mereka diawali pada tahun 2008, dari rezim Kuasa Pertambangan (KP)dan terus
berlangsung hingga regim Izin Usaha Pertambangan. Morowali tiba-tiba menjadi magnet
bagi modal domestik dan internasional yang berjejaring dalam rantai perdagangan ore
nikel.
Lewat mekanisme perimbangan keuangan daerah dan kewenangan pengelolaan sumber
daya alam, telah memberikan otoritas pada setiap kepala daerah lebih leluasa untuk
menerbitkan KP, sebagai implementasi nyata dari konsep otonomi daerah.
Momen besar itu bertemu dengan terbitnya regulasi baru pertambangan yakni, UU No 4
tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara yang isinya memberikan otoritas penuh pada
Bupati setiap daerah untuk mengeluarkan perizinan tambang. Berikut ini beberapa
perusahaan dengan skala modal yang cukup besar mendominasi ekspor ore nikel dari
Kabupten Morowali.

PT. Sulawesi Mining Investment (SMI)
PT Bintang Delapan Mineral (BDM mengantongi izin usaha pertambangan (IUP)
bernomor : SK540.3/SK.001/BESDM/IV/2010, dengan luas wilayah konsesi sebesar
21.695 hektar yang mencakup 9 desa yakni; Bahomoahi, Bahomotefe, Lalampu, Lele,
Dampala, Siumbatu, Bahodopi, Keurea, dan Fatufia. Operasi produksi BDM resmi dimulai
dari tahun 2009 dan diperkirakan berakhir pada tahun 2025. Di dalam mendukung
operasi BDM, terdapat empat kontraktor khusus untuk alat berat:
1. Bintang Maha Jaya (Exavator)
2. Sulawesi Motor (Compact)
3. Tanjung Putiah (Dump Truk)
4. Bangun Persada Regu Tama (Tongkang)
Pada tahun 2010, BDM menggandeng perusahaan China Tsingshan anak perusahaan PT
Dingxin Group dengan nilai investasi US$1 miliar (sekitar Rp8,9 triliun) dalam bentuk
joint venture dengan komposisi, BDM 45 persen saham dan Dingxin Group 55 persen
dibawah bendera perusahaan PT Sulawesi Mining Investment (SMI). Disaat yang sama
Pemerintah Indonesia memberikan Tax Holiday (atau pengurangan pajak) pada investasi
ini dengan melakukan revisi PP No.62/2010. BDM menguasai sekitar 20 Kuasa
Pertambangan di dua kabupaten, yaitu Morowali, Sulawesi Tengah dan Konawe, Sulawesi
Tenggara. Mereka menerbitkan pecahan izin agar terhindar dari birokrasi perijinan
pertambangan dengan menaruh macam-macam nama dan badan usaha yang berbeda
dengan total luasan konsesi keseluruhan 47, 000 hektar (Tempo Interaktif, Jakarta 8
Oktober 2009).
Kerjasama ini juga diikuti dengan rencana pembangunan pabrik nikel yang masa
konstruksinya akan dimulai tahun 2010-2011. Pembangunan pabrik ini ditargetkan dapat
memproduksi 30.000 ton nikel per tahun dengan kebutuhan biaya maksimal 1 miliar
Dollar AS dikarenakan pihak Jinshiang Group telah cukup berpengalaman bermain dalam
sektor nikel serta menguasai teknologi dan operasional terkait pabrik nikel. Nilai
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investasi yang telah dikeluarkan oleh BDM Sudah mencapai 20 juta Dollar AS untuk
membangun jalan, pelabuhan, dan macam-macam infrastruktur.
Produksi ore BDM secara keseluruhan dikirim ke negeri China untuk memasok bahan
baku bagi kebutuhan berbagai industri elektronik dan otomotif yang sedang tumbuh.
Praktek perusahaan ini, secara keseluruhan adalah Trans Nasional Corporation (TNCs)
sebab bentuk pengelolaan nikel yang dilakukan merupakan hasil sokongan modal baru
dari surplus pertumbuhan ekonomi di China. Orientasi korporasi lebih dominan di
interupsi oleh permintaan nikel di pasar global, terutama aktivitas industri stainless
steel di China yang menjadi konsumen nikel terbesar dunia.
Terkait dengan pembangunan smelter, nilai investasi Sulawesi Mining Invesmen (SMI)
tahap pertama sebesar 320 juta Dollar AS, dengan estimasi produksi mencapai 300 ribu
ton nikel pig iron. Sedangkan, tahap kedua akan digelontorkan anggaran dengan nilai
investasi sebesar 640 juta Dollar AS, dengan perencanaan produksi berkapasitas sekitar
500 ribu ton. Pemancangan tiang pada tahap kedua akan dilakukan pada Juli 2013 dan
akan dibangun juga power plant PLTU berbahan bakar batubara sebesar 450 ribu mega
watt untuk mendukung ketersediaan pasokan listrik. Saat ini, untuk tahap pertama,
sementara masih menggunakan genset berkapasitas 38 mega watt (Kemenperin, 2013).

PT Central Omega Resources Tbk
PT. Mulia Pacific Resources didirikan berdasarkan akta notaris Kartono, SH Nomor 18
Tanggal 14 November 2006, akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor keputusan
No.w7-00860 HT.01.01-TH 2007. Tanggal 23 Januari 2007 dan telah diumumkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 21 tanggal 13 Maret 2007. Tambahan No.
2396. Perubahan terakhir anggaran dasar perusahaan dengan akta No. 21 Tanggal 7
April 2009. yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Robert Purba, SH.
Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Departement Hukum dan Hak Azasi
Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-15798.01.02 Tahun 2009 Tanggal 24
April 2009. Izin usaha pertambangan yang dikantongi oleh PT. MPR dikeluarkan oleh
Bupati Morowali tanggal 7 Agustus 2007 dengan Nomor IUP SK No.
188.45/SK.0627/TAMBEN/2007.
Mereka mendapatkan konsesi dengan luas 5.158 hektar dengan jenis tambang nikel,
yang
diubah
dengan
Surat
Keterangan
(SK)
Bupati
Morowali
No.542.2/SK.006/DESDM/I/2011 tanggal 29 Januari 2011 tentang Izin Usaha
Pertambangan kepada PT. Mulia Pacifik Resources Tbk (Anak Perusahaan) dengan luas
5.156 hektar. Konsesi ini rentang waktu berlakunya hanya 5 tahun kedepan setelah
diterbitkan. Blok produksi tambang nikel ini berada di Kecamatan Petasia Kabupaten
Morowali.
PT Mulia Pacific Resources (MPR) adalah perusahaan sebagai bagian dari delapan anak
dan cucu perusahaan PT Central Omega Resources, yang terbagi di provinsi Maluku
Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Halmahera, dan Kupang NTT. Sementara
Pertambangan nikel di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali oleh MPR atas ijin No.
dengan Surat Keterangan (SK) Bupati Morowali No. 188.45/SK.0627/tamben/2007
tanggal 7 Agustus 2007 seluas 5.158 hektar yang kemudian disesuaikan menjadi Izin
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Usaha pertambangan Eskplorasi (IUP) dengan Surat Keterangan (SK) Bupati Morowali
No.540.2/SK.006/DESDM/I/ 2011 tanggal 29 Januari 2011 dengan luas 5.156 hektar
dengan produksi 100.000 ton per bulan. Meningkat jadi Izin Usaha Produksi (IUP)
dengan Surat Keterangan (SK) Bupati Morowali No. 540.3/SK.001/DESDM/IV/2011
tanggal 21 April 2011. Secara umum tambang nikel tersebut telah listing di pasar saham
Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan komposisi Kapital, Fuyuan Investment Limited 35
persen, Jin Chuan Company Group 30 persen, Victory Light Holding 35 persen.
Sebelum dimulainya aktifitas PT. Mulia Pacific Resources Tbk, dilokasi tersebut, terdapat
PT. GSMI yang berhenti setelah diprotes warga. Kedua perusahaan melakukan aktifitas
pertambangan menggunakan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
yang disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali. Bahkan AMDAL yang
dikeluarkan oleh BLH tersebut disinyalir terdapat pelanggaran terhadap syarat
penerbitan AMDAL. Syarat yang dimaksud adalah mengundang masyarakat untuk hadir
pertemuan sosialisasi. Tetapi kehadiran mereka dinyatakan sebagai bentuk dukungan
terhadap aktifitas tambang dan telah menjadi dokumen legal yang dijadikan rujukan
untuk melakukan eksploitasi terhadap deposit nikel yang terdapat wilayah itu.
Dalam perkembangannya, PT. Mulia Pacific Resources Tbk, juga menggunakan Dokumen
Mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sebelumnya digunakan oleh PT.
GSMI sebagai alat legitimasi untuk melakukan eksploitasi di atas lahan yang sama.
Pada 10 Januari 2012, PT Central Omega Resources Tbk telah menyelesaikan akuisisi 99
persen perusahaan tambang nikel PT Itamaraya Nusantara (IMN) milik salah satu
perusahaan asing. PT Central Omega Resources bersama anak perusahaannya PT Bumi
Konawe Abadi telah melakukan pembelian 2.000 lembar saham IMN senilai 1,83 miliar
Rupiah.
IMN berlokasi di Morowali, Sulawesi Tengah dengan target produksi awal di Kuartal
III/2012. Pembelian akan melengkapi target PT Bumi Konawe Abadi (BKA) di Sulawesi
Tenggara dengan produksi 200.000 ton per bulan dan PT Mulia Pacific Resources (MPR)
di Petasia Morowali, Sulawesi Tengah dengan produksi 100.000 ton per bulan (majalah
tambang.com, 2012).

Kompetisi Antara Perusahaan Tambang
Meluasnya areal konsesi pertambangan di Kabupaten Morowali berimbas pada
terjadinya tumpang tindih konsesi. Pemerintah Kabupaten Morowali menerbitkan Izin
Usaha Pertambangan (IUP) tanpa melakukan review terhadap peta peruntukan kawasan
serta jumlah izin yang sudah diterbitkan. Sehingga banyak IUP berada di dalam areal
konsesi Kontrak Karya (KK) maupun izin tambang yang diterbitkan oleh bupati dalam
periode sebelumnya.
Awal mula konflik kepentingan lahan muncul di Blok Bahodopi. Rio Tinto dan PT Vale
bersengketa dengan Bupati Morowali akibat menerbitkan IUP sebanyak 43 IUP di atas
lahan Kontrak Karya PT Vale, sementara lahan yang di klaim Rio Tinto sebagai area
penyelidikan umum untuk diajukan sebagai konsesi Kontrak Karya telah diduduki oleh
IUP PT Bintang Delapan Mineral. Dari 43 perusahaan itu, beberapa perusahaan sudah
melakukan aktivitas pra konstruksi di antaranya, Sulawesi Resources, GSMI, Bintang
Delapan Mineral, PT PAN China, GMU, CMPP dan CV Resky Utama, perusahaan lokal
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milik keluarga Bupati (Jatam 2013).
PT Rio Tinto melakukan protes terhadap kebijakan Pemda Morowali yang telah
melakukan penerbitan IUP diatas lahan perencanaan Kontrak Karya Mereka. Perkara
tumpang tindih lahan ini pula yang telah membakar nafsu tamak Rio Tinto. Menggugat
pemerintah Daerah Kabupaten Morowali di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu
pada Juni 2008.
Konflik itu menyeret beberapa politisi nasional untuk angkat Bicara. Mantan Wakil
Presiden Yusuf Kalla yang juga mantan Ketua Partai Golkar menyarankan kepada kedua
belah pihak: antara Pemda Morowali dengan Rio Tinto untuk membicarakan hal ini dan
mencari jalan keluar. Keduanya, oleh Yusuf Kalla diharapkan untuk menjelaskan satu
sama lain apakah dimungkinkan pembagian lahan atau ada mekanisme lain (Kompas,
kamis 21/8 2008).
Respon Yusuf Kalla Yusuf Kalla dalam kasus ini tidak bebas nilai. Kepentingan besar Yusuf
Kalla adalah rencana pasokan energi listrik oleh PT Poso Energy dari Sulewana ke
kantong-kantong produksi tambang besar di Sulawesi khususnya Morowali dan Sulawesi
Tenggara, tempat dimana Rio Tinto akan menancapkan Imperium bisnis terbarunya.
Sementara itu, PT Poso Energi adalah perusahaan milik keluarga Yusuf Kalla yang di
dikendalikan langsung oleh adik kandung Yusuf Kalla yakni, Halim Kalla sebagai direktur
utama.
Belakangan kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan. Dalam satu kesempatan
staf ahli Bupati Morowali Christian Rongko mengatakan, Rio Tinto sepakat akan
mengganti biaya riil yang telah dikeluarkan pemilik KP ditambah premium yang wajar.
Kesepakatan tersebut telah dicapai dalam pertemuan Senin 24 November 2007 yang
melibatkakan antara pejabat keempat Pemda di lokasi tambang yakni Provinsi Sulawesi
Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dan
Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, manajemen Rio Tinto, Departemen Dalam
Negeri, dan Departemen ESDM (Okezone, 25 November 2008).
Kasus lain yang muncul akibat tumpang tindih konsesi dengan PT Vale. Penguasaan
konsesi Vale yang besar mengakibatkan setiap IUP yang diterbitkan bupati di sekitar
Bahodopi berpotensi menuai masalah. Dalam rangka itu muncul kasus gugatan Bupati
Morowali terhadap PT Vale. Anwar Hafid sebagai bupati, tidak saja saja memberikan
ancaman melalui jalur pengadilan. Tetapi aia juga mengancam PT Vale dengan
memobilisasi protes masyarakat melalui kesatuan kepala desa dan organisasi petani di
tingkat lokal. Namun belakangan ketahuan, bahwa semangat Anwar untuk menyerang
Vale, tidak lah semata-mata karena luasnya konsesi atau pelanggaran amanat kontrak
karya. Ternyata di belakang Bupati Morowali terdapat sejumlah nama perusahaan China,
salah satunya adalah PT PAN Chinese. PT Vale berencana mensubtitusi rencana projek
pembangunan pabrik feronikel pada PT PAN China. Namun anggaran yang dimiliki oleh
PT PAN Chinese jauh di bawah standar biaya pembangunan pabrik pengolahan nikel
matte.
Menguatnya tekanan publik memicu PT Vale membidik kemungkinan baru untuk
mengajukan IUP mengikuti prosedur Undang-Undang nomor 4 Tentang Mineral dan
Batubara. Meski telah mendapatkan pembaruan Kontrak Karya pada tahun 1996, tapi
pihak PT Vale menilai Undang-undang baru akan memberikan keleluasaan pada
korporasi sekaligus dapat menjadi alasan untuk menunda pembangunan pabrik,
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sebagaimana yang dituntut oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Morowali (Inco,
2010). Pertimbangan itu sejalan dengan dugaan banyak pemerhati, bahwa UU minerba
akan mengembalikan status monopoli dalam pertambangan oleh karena prasyarat
operasi produksi pertambangan mesti ditunjang dengan fasilitas pengelolaan hilir
termasuk pabrik feronikel. Sementara jika dilihat dari nilai modal dalam pembangunan
pabrik mustahil bagi korporasi lokal dapat melakukannya, sebab angka yang harus
diregoh dari kantong setiap pemilik IUP dapat mencapai puluhan hingga ratusan triliun
rupiah.
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IV.
Mekanisme-mekanisme Perampasan Tanah

Pemiskinan dan Relokasi Petani
Akibat langsung dari ekspansi tambang terhadap masyarakat lingkar tambang PT Vale.
Adalah praktik penyingkiran dan perampasan hak-hak hukum terhadap petani
tranmigrasi Desa One Pute Jaya. Masyarakat yang didatangkan jauh-jauh dari Pulau jawa
ini, berharap akan mendapatkan suatu kehidupan baru sebagai petani dengan keadaan
lahan yang cukup. Mereka memiliki mimpi-mimpi yang ideal seperti menyekolahkan
anak, membangun hunian, dan membahagiakan keluarga yang sudah tertanam di benak
mereka sejak awal 17.
Asa tetap bergantung di awan, harapan besar untuk menuai hidup menjadi petani yang
sejahtera dengan keadaan lahan yang cukup. Kini keadaannya tragis, dan nasibnya
ditentukan oleh seberapa besar tekanan pihak terkait terhadap PT Vale. Kasus Lahan
Usaha dua (LU 2) transmigrasi Desa One Pute Jaya, hingga saat ini masih “diselimuti”
semak belukar tak terurus dan tidak produktif. Petani tidak menggarap lahan itu karena
telah diklaim PT Vale sebagai kawasan Blok Bahodopi sejak 19 tahun yang lalu. Mereka
dilarang oleh pemerintah dan PT Vale untuk menyentuh apalagi meng-olah tanah
tersebut. Petani tersebut telah melakukan berbagai upaya salah satunya aksi protes
mendatangi instansi pemerintah, sampai mendatangi Kantor PT Vale di Sorowako, tak
juga memberikan jalan keluar atas nasib lahan para transmigran ini.
Demikian pula dengan petani yang berada di dusun 3 (tiga). Peserta transmigrasi yang
didatangkan pada tahun 1989, sudah mengosongkan arealnya, sebagian direlokasi ke
Sembalawati Kabupaten Poso dan sebagian merantau untuk mencari penghidupan baru
(Sangaji, 2002). Karena situasi tidak karu-karuan seperti ini menciptakan praktek jual beli
tanah yang cukup mendalam di Desa One Pute Jaya Beberapa motif yang mendorong
terjadinya hal tersebut, (1) Petani terjerat hutang-piutang akibat tidak produktifnya
lahan pertanian mereka; (2) Mereka tidak tahan dengan situasi tertekan, banyak
diantara mereka memilih keluar atau merantau dengan menjual tanah.
Informasi dari masyarakat menyebutkan bahwa tanah-tanah transmigran tersebut kini
telah banyak berpindah tangan pada orang di luar peserta transmigrasi. Sejumlah
pejabat penting Pemkab Morowali juga berperan membeli dan memiliki tanah di Desa
ini, termasuk Bupati Morowali.
Petani yang banyak bertahan di Desa One Pute jaya sebagian besar berada di Unit 2
yang jumlahnya kurang lebih 500-an KK. Petani yang bertahan karena memang sudah
tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk merantau, apalagi harus meninggalkan
keluarga. Mereka juga terus menantikan ganti rugi LU 2 yang dijanjikan PT Vale. Untuk
mengisi kekosongan waktu penantian ganti rugi, para petani menggarap LU 1 sebanyak
17

Wawancara Judin, 2011

70-75 are untuk persawahan dan pekarangan untuk tanaman sayur seperti Daun
singkong, itu pun tanaman lainnya sulit sekali tumbuh di desa ini.
Jumlah hasil produksi pertanian mereka tidak merata. Terjadi perbedaan antara petani
yang satu dengan petani yang lainnya. Setiap masa panen ada yang jumlahnya banyak
dan ada pula yang kurang sama sekali. Perbedaan itu disebabkan oleh luas lahan yang
mereka olah bervariasi, ada yang luas di LU 2 dan sebagian luas di LU1. Misalnya,
pekarangan 20 are, sawah 70 are, dan rumah 5 are. Sebuah kemujuran kalau semua
lahan ini berada diposisi rumah, sebagian yang lain antara tanah 20 are dengan 5 are,
terpisah. Rata-rata LU 1 yang dikerjakan umumnya memiliki luas hanya 70 Are. Panen
hanya terjadi dua kali setahun dengan jumlah padi yang dihasilkan sebesar 180 ember
atau setara dengan dua karung pupuk padi dengan perkiraaan (harga tahun tahun 2009)
nilai nominal 6 juta rupiah per-enam bulan.
Petani mengerjakan lahan pertanian dengan pola bantuan dari petani lainnya. Mereka
menyebut pola ini dengan sebutan Bawon. Konsep Bawon sendiri dibawah oleh mereka
dari Pulau Jawa. Bawon semacam buruh tani upahan, tetapi juga memiliki lahan, dan ini
terjadi pada hampir semua petani yang ada di Desa One Pute Jaya. Padi yang jumlahnya
180 ember itu, kemudian dibagi pada petani Bawon. Setiap petani Bawon mendapat
upah sebesar 10 persen, dari jumlah padi yang dihasilkan. Tetapi Itu sangat tergantung
pada keberhasilan padi yang di tanam, kadang-kadang tidak ada hasil karena mengalami
gagal panen. Jika keadaannya begitu, ongkos bawon terpaksa dihutang dan menunggu
masa panen berikutnya.
Biaya yang harus dikeluarkan petani dalam memulai penanaman padi cukup besar. satu
masa panen rata-rata petani menghabiskan 8 Sak pupuk yang jika dinominalkan
jumlahnya mencapai 1 juta rupiah. Belum lagi untuk mengolah tanah, petani biasanya
menggunakan traktor dengan ongkos 600 hingga 700 ribu rupiah per 75 are, dan
ditambah biaya tanam sebesar 225 ribu rupiah. Jumlah keseluruhan biaya yang
dikeluarkan petani campur tenaga mencapai 3 juta rupiah. Petani yang tidak mampu
membayar ongkos sewa traktor, terpaksa menggunakan tenaga manusia, atau anakanak petani sendiri untuk menarik bajak. Kebiasaan petani selalu berhutang untuk
membiayai proses memulai pengelolaan sawah.

Tabel 7. Biaya pengelolaan sawah petani One Pute Jaya, 2009-2010
No
1.

Jumlah lahan
75 Are

Jenis Pengeluaran

Nilai rupiah

Sewa Traktor

Rp.600.000-Rp.700.000

Pupuk 8 Sak

Rp.1.000.000

Biaya Tanam

Rp. 225.000

Biaya Bawon

Rp. 750.000

Sumber: (Survei YTM, 2010, dikutip dari Seputar Rakyat edisi 2, 2010)
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Keadaan semacam itu memaksa petani selama enam bulan hanya menunggu untuk
membayar hutang. Timbul keresahan petani atas ketidak-cukupan lahan, terutama
belum adanya legalitas penuh tentang klaim perdata atas tanah tersebut. Polemik ini
tidak mendapat respon yang serius dari pemerintah. Namun Bupati Morowali Anwar
Hafid, membantah tidak perduli dengan nasib petani, “buktinya saya berani
menerbitkan SKPT LU 1 atas nama Bupati Morowal ” tandasnya. Kata Bupati, sertifikat
warga itu tidak bisa dikeluarkan karena ditahan oleh petugas tanah atau Badan
Pertanahan Nasional (BPN).18
Namun ketika di konfirmasi pada petugas BPN, justru diperoleh informasi yang berbeda.
Pegawai BPN mengaku, selama ini sertifikat masyarakat itu belum diterbitkan karena
belum ada biaya. Ia mengatakan, “BPN sudah mengajukan anggaran ke Pemkab tapi
hingga hari ini belum ada juga kepastian. Pemkab justru beralasan tanah tersebut
berada dalam areal Kontrak Karya Inco, jadi masih sulit untuk diterbitkan” ungkapnya.
Kondisi yang relatif sama juga terjadi pada trangmigrasi Desa Potensial (Despot) Le’le.
Kehidupan para petani transmigran di Desa ini juga berkaitan dengan perjanjian antara
PT Vale dengan warga yang difasilitasi oleh wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Tahun
1995. Dalam pertemuan tersebut petani dipaksa menyepakati beberapa hal yakni, lahan
Usaha (LU) 2 petani tidak dapat diolah karena berada dalam areal PT Vale. PT Vale
bersedia mengganti kerugian petani dengan ternak yang jumlahnya tidak diketahui.
Menurut masyarakat setempat kesepakatan itu tidak diterima oleh mereka tetapi
karena desakan pak Camat, sehingga dengan terpaksa mereka menerima.
Keadaan ekonomi petani mengalami tekanan berat pada era-era sesudah terjadinya
kesepakatan. Petani kekurangan lahan, kondisi pengairan juga tidak dibangun oleh
pemerintah, jadi nyaris tidak ada aktivitas ekonomi yang berarti untuk bisa digeluti. Pada
akhirnya bantuan yang diberikan pemerintah seperti atap seng, dijual untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Jumlah petani yang semula 100 KK tersebut kemudian perlahanlahan mulai berkurang. Akibat desakan ekonomi banyak petani yang pergi merantau ke
Kota Kendari Sulawesi Tenggara dan menjual tanahnya, menjadi buruh masak pedagang
kaki lima dan beberapa orang menjadi pedagang Bakso di Kota Bungku, dan ada pula
yang pindah ke desa-desa tetangga sebagi buruh tani.
Sementara itu, petani yang masih bertahan sebagian ikut bersama rombongan relokasi
paksa ikut ke Saembawalati bersama masyarakat One Pute Jaya Unit 3 pada 1997.
Namun sebagian besar petani menolak baik petani Lele maupun One Pute Jaya tidak
menyetujui rencana tersebut karena setelah melihat langsung keadaan tanah baru, tidak
lebih subur dari One Pute Jaya. Mereka anggap jika ikut program relokasi semua harus
dimulai lagi dari nol, dan tidak ada kepastian bahwa lahan itu cocok untuk lokasi
pertanian.
Masalah baru pun mulai bermunculan bersamaan dengan ekspansi tambang nikel yang
terus meluas. Pengakuan tanah atau pengambilan kembali lahan oleh penduduk asli
(lokal) pun terjadi pada lahan yang sudah diklaim oleh warga transmigrasi. Seperti
halnya One Pute Jaya, di Lele tingkat jual beli tanah juga menguat pasca status lahan di
desa ini berantakan. Adalah Mardi (42) seorang petani transmigrasi yang ikut dalam
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Wawancara Anwar Hafid tahun 2009 di rumah orang tuanya di Desa Wosu Bungku Barat Kabupaten
Morowali.
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praktik jual beli tanah. 19 Mengakui, tanah yang dibelinya dari peserta transmigrasi
lainnya, tiba-tiba berubah nama setelah sertifikat tanah tersebut keluar. Dalam sertifikat
bukan lagi namanya, tetapi orang lain dari penduduk Desa Parilengka yang masih dalam
wilayah administrasi Kabupaten Morowali. Status kawasan transmigrasi Lele sejak tahun
2006 menjadi kabur karena petanya sudah dihilangkan oleh aparatur desa setempat.
Menurut masyarakat jika dihitung dari jumlah KK awal, jumlah keseluruhan LU 1 luasnya
adalah 75 hektar. Namun saat ini, status tanah tersebut semakin rumit karena tidak jelas
jumlah luasan dan status kepemilikannya. Petani tidak bisa mengolah, karena
pemerintah memang tidak memfasilitasi sarana vital untuk mendukung kegiatan
produksi pertanian, misalnya system pengairan atau irigasi. Sementara itu, lahan usaha
2 yang selama ini dilarang oleh PT Vale untuk diolah, sudah dirambah oleh masyarakat
dari berbagai penjuru, untuk menanam palawija seperti Merica dan Jagung. Jumlah
peserta transmigrasi yang masih bertahan tinggal 12 KK. Mereka bekerja menjadi buruh
tani di lading-ladang pertanian penduduk lokal. Sebagian bekerja mencari hasil-hasil
hutan seperti rotan, damar, kayu gaharu, dan dibiayai oleh tengkulak-tengkulak yang
ada di desa tetangga.
Demikian pula yang terjadi di Desa Bahomakmur, Desa Dampala dan 7 Desa lainnya yang
berada dilingkar konsesi PT Bintang Delapan Mineral (BDM) dan PT Vale. Di Desa
Bahomakmur nyaris kurang dari tiga (3) Kepala Keluarga yang aktif melakukan pertanian
sawah, sejak PT. SMI beroperasi di wilayah itu. Irigasi manual yang dikembangkan
masyarakat harus menerima kenyataan pahit setiap tahun menjadi langganan banjir
lumpur. Selain akibat pengerukan hutan oleh tambang juga disebabkan penimbunan
sungai bagi kebutuhan jembatan jalur koridor BDM.
Tahun 2003-2004, kehidupan ekonomi masyarakat di desa ini kian mengalami kesulitan
akibat gagal panen yang terus menerus berlanjut. Maka tidak heran, jika pendidikan
anak-anak Desa Makmur hanya sampai pada level Sekolah Dasar, yang paling tingggi
umumnya Sekolah Menengah Pertama. Karena soal ini juga, kebanyakan anak gadis
meminta pada orang tuanya untuk menikah lebih cepat. Umur mereka rata-rata masih
belia mulai dari 14 hingga 17 tahun, anak-anak perempuan sudah menikah. Mereka
berharap keadaan ekonomi orang tuanya akan sedikit terkurangi ketika mereka menikah.
Pikirnya, suami akan menghidupi mereka. Sementara anak perempuan lainnya merantau
ke Kota Bungku jadi pembantu rumah tangga dan menjadi penjaga toko.
Keluhan sebelum dan sesudah masuknya pertambangan di desa ini lebih dominan
karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap peningkatan teknologi pertanian
mereka. Terutama irigasi. Tercatat sudah tiga kali mereka memindahkan lokasi irigasi
yang diolah secara manual, itu pun berdasarkan inisiatif mereka sendiri. Secara teknis,
kemampun mereka tidak cukup membantu untuk membuat irigasi tetap bertahan.

Pemagaran Laut, Pencemaran dan Penyingkiran Nelayan
Pada Tahun 2011, masyarakat Morowali dibuat tersontak oleh program Anwar Hafid
tentang Mina-politan, status yang dicanangkan bagi nelayan di Bungku Selatan. Tidak
tanggung-tanggung, Fadel Muhammad yang pada saat itu masih menjabat sebagai
19

Nama samaran. Korban meminta agar namanya disamarkan dalam hasil riset ini.
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Menteri Perikanan dan Kelautan Indonesia diundang untuk menghadiri peresmian
kegiatan itu, sebagai turunan dari program Si’E. Dalam ceramahnya, Anwar Hafid
menyebut, komoditas rumput laut menjadi agenda andalan yang dipromosikan di
hadapan Menteri. Sambutan bupati diikuti tepuk riuh para nelayan yang hadir di lokasi
kegiatan. Masyarakat nelayan diberi harapan akan kembalinya status mereka sebagai
pemasok ikan.
Tapi apa yang terjadi, berselang beberapa bulan setelah kegiatan itu, tiba-tiba
masyarakat Bungku Selatan sudah “berteriak.” Laut dan pantai yang semula dicanangkan
sebagai kawasan rumput laut telah menjadi keruh, dipenuhi lumpur dan limbah tailing
ore dari beberapa perusahaan tambang yang beroperasi di sana di antaranya, PT Tehknik
Alum Service (PT TAS), dan PT Genba. Saban hari nelayan hanya menatap dari kejauhan,
sebab aktivitas menangkap ikan juga sudah sulit dilakukan karena aktivitas tongkang dan
pencemaran laut.
Demikianlah perluasan ekonomi pertambangan berbasis kapital secara langsung juga
memisahkan hubungan mutualisme manusia terhadap alam, sekaligus memisahkan
kesatuan alam dengan keberlangsungan produksi bagi kehidupan masyarakat sekitarnya.
Contoh kongkrit dari kasus ini dapat dilihat pada PT BDM yang membeli laut dan hutan
bakau seluas sepuluh hektar dari masyarakat Fatuvia dan Bahodopi. Sementara itu,
hutan bakau dan garis pantai yang membelah pulau dan daratan Fatuvia itu telah rubah
secara permanen. Kawasan yang luasnya sekitar kurang lebih 20 hektar itu direklamasi
untuk kebutuhan pelabuhan dan penampungan ore serta kawasan perkantoran lapangan
oleh BDM.20
Bukannya bertanggung jawab dengan situasi yang dialami masyarakat sekitar tapak
tambang. Celakanya, reklamasi Pantai itu justru diamini oleh berbagai pihak dari
Pemerintah Kabupaten Morowali. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali
saat dikonfirmasi menyatakan, bahwa lokasi itu sudah melalui mekanisme Amdal, dan
PT BDM menggantinya ditempat lain. Sikap demikian menunjukan lemahnya
pengetahuan dan pengawasan jajaran Pemerintah Kabupaten Morowali dalam menjaga
kondisi lingkungannya.
Penanaman kembali hutan bakau yang diserahkan pada pihak ketiga oleh PT BDM
ternyata tidak jelas nasibnya. Penanaman hutan bakau dikerjakan oleh LSM lembaga
peduli lingkungan di Kabupaten Morowali, milik seorang kontraktor lokal bernama Santi.
Proyek itu hanya menghasilkan ciri khas proyek yang mewakili kebiasaan buruk
kontraktor. PT BDM menduga LSM itu telah memanipulasi penanaman bakau, mereka
hanya menanam seadanya tangkai bakau di sepanjang pantai Fatuvia. PT BDM juga
menuding LSM itu hanya memanfaatkan tenaga petani setempat untuk menanam
bakau tersebut. Tanpa melalui proses pembibitan dalam koker, tangkai-tangkai bakau
itu ditancapkan begitu saja di atas pasir pantai. Ketika air laut pasang, maka segeralah
tangkai-tangkai bakau itu terseret gulungan ombak.21
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Salah seorang Publik Relation (PR) PT BDM saat dikonfirmasi membenarkan hal diatas. Bahwa hutan
bakau yang telah dirusak oleh perusahaan ini sudah dipihak ketiga-kan. Dan dari sini juga diperoleh
informasi bahwa selain menimbun laut dan menghancurkan Hutan Bakau seluas sepuluh hektar, BDM
juga telah membeli sebuah pulau kecil yang letaknya persis berada disamping pelabuhan Ore, BDM. Dan
pulau tersebut, pun juga dibeli oleh perusahaan dari masyarakat setempat.
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Wawancara Humas BDM, tahun 2009.
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Gambar. 5 Kondisi Pelabuhan Ore PT Bintang Delapan Mineral
Dermaga PT Bintang Delapan Mineral (Dok. JATAM Sulteng)

Selain pekerjaannya yang serba manipulasi, ternyata petani yang dipekerjakan separuh
honornya belum dibayar. Pengusaha muda itu melarikan diri dan meninggalkan
setumpuk masalah pada seoranf petani setempat yang diduga menjadi orang
kepercayannya. Para petani sempat berkeluh pada pihak PT BDM, tetapi pihak
perusahaan tidak mau bertanggung jawab, alasannya proyek itu sudah di pihak ketigakan. Demikian pula dengan anggarannya sudah diberikan pada kontraktor tersebut.
Sejak PT BDM beroperasi, nelayan setempat, terutama Fatuvia sudah tidak lagi efektif
melakukan aktivitas sebagai nelayan. Mereka bekerja sambil lalu di PT BDM, sebagai ojek
perahu (begitu nelayan menyebutnya). Pada jam-jam tertentu mereka digunakan jasanya
untuk mengantar makanan ke kapal pengangkut ore serta membawa para tenaga kerja
yang telah melakukan pergantian. Sementara nelayan lain, memilih untuk melaut
ditempat yang lebih jauh ke wilayah menui Kepulauan hingga perbatasan Sulawesi
Tenggara jika memiliki cukup modal untuk beli bahan bakar, bagi yang kesulitan mereka
memilih tinggal di rumah dan membuat perahu untuk dijual.
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Pembangunan pelabuhan tambang juga bermasalah dengan orang di Desa Kolono dan
Geresa. Aktivitas pemuatan ore pada siang hari menyebabkan debu berterbangan ke
mana-mana, sementara pada malam hari mengganggu rompon nelayan. Lampu
penerangan pelabuhan dan kendaraan yang lalu lalang, baik yang terpasang di DT
maupun exavator, dan kapal tongkang membuat ikan tidak bisa mendekati rompon. Hal
itu ditambah buruk oleh getaran dan bunyi deruh mesin terdengar keras.22
Pada bulan Juli 2013, rompon nelayan milik nelayan Desa Geresa ditabrak oleh tongkang
yang sedang menganggkut ore dari Jetty (dermaga) menuju kapal yang sedang
menunggu di dalam sekitar perairan Bahodopi. Tetapi kasus ini lenyap begitu saja dari
perdebatan. Meski sudah pernah di fasilitasi beberapa oleh anggota legislatif Kabupaten
Morowali, antara nelayan dan pihak Sulawesi Resources, tetapi tak kunjung ada
kepastian. Laut dan pantai juga sudah berwarna merah. Karena ore yang ditampung di
atas Jetty mengalir ke laut. Bentuk dermaga memang tidak aman bagi biolat laut karena
material langsung bersentuhan dengan air laut. Perusahaan hanya menimbun laut
dengan tanah dan memasang kayu di sekelilingnya sebagai pagar, sehingga ketika musim
penghujan limpasan ore itu mengalir ke laut dan membuat keruh permukaan air laut.23

Gambar 6. Potret Penambangan Nikel di Pesisir Laut Morowali Kegiatan penambang dan
Pelabuhan tambang nikel di Teluk Tomori.
Foto: Doc. JATAM Sulteng, 2012

Dampak aktivitas pertambangan terhadap nelayan juga berlangsung di Kolonedale,
22
23

Wawancara Arsyad Desa Kolono, 2013
Idem
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tempat PT MPR melakukan eksploitasi ore nikel. Sebanyak 200 orang warga yang terdiri
dari anak-anak, perempuan dan ibu-ibu rumah tangga diserang penyakit gatal-gatal.
Selain mengeluh karena penyakit gatal-gatal tersebut, mereka juga semakin kesulitan
mengkonsumi air bersih. Sebab pada musim penghujan air ledeng, yang mengalir dari
pipa saluran air dipenuhi lumpur tanah merah. Demikian juga dimusim kering, debu yang
dihembuskan oleh aktivitas ekstraksi di atas gunung ditiup oleh angin laut hingga
beterbangan masuk ke dalam rumah penduduk. Setiap masyarakat yang memiliki rumah
jaraknya hanya kurang lebih 100 meter dari lokasi tambang harus menutup rapat
penampungan air karena debu sudah membuat atap rumah mereka berwarna kuning.
Sementara itu, sejak tahun 2011, produksi Keramba ikan nelayan Kelurahan Bahoue
sudah tidak efektif lagi, terutama, sejak PT MPR membuang limbah tailing ore ke Teluk
Tolo Kolonedale. Padahal, masyarakat ketika masih aktif melakukan kegiatan sebagai
nelayan, pendapatan mereka cukup tinggi. Dalam sehari, mereka dapat meraup hasil
hingga 90 ribu rupiah dan per bulan mencapai 2 juta sembilan ratus ribu rupiah.
Sekarang ruang produksi mereka dipersempit oleh perusahaan tambang. Pekerjaan
pokok mereka dihilangkan oleh limbah dan aktivitas kapal tongkang, sementara areal
pemukiman dan perkebunan mereka telah digali sedemikian rupa oleh aktivitas
ekstraksi tambang nikel PT MPR.
Selain PT MPR, terdapat beberapa perusahaan lainnya yang sedang beroperasi di Teluk
Tolo di antaranya, PT Integra 1, PT Integra 2, SSP, Hoffmen, Witamatra, Suryamindo, dan
PT GSMI, dan PT Betamindo. Ketujuh perusahaan ini sama-sama menimbun (reklamasi)
laut untuk kebutuhan pelabuhan ore dan melakukan aktivitas pertambangan di tepi
pantai, terutama hutan di sepanjang garis pantai barat Teluk Tolo.
Pada tahun 2008, warga Kelurahan Bahue pantai atau masyarakat nelayan diundang
oleh Lurah setempat untuk bergotong royong membersihkan lahan hutan seluas 250
hektar dibagian hulu Desa Bahoue. Sebanyak 400 Kepala Keluarga (KK) ikut dalam
gotong royong tersebut dengan berharap akan mendapatkan jatah tanah. Diperkirakan
dari tahun 2008 itu, masyarakat sudah tiga hingga empat kali naik turun gunung dengan
membawa bekal sendiri membersihkan lahan tersebut. Bagi mereka yang tidak bisa ikut
gotong royong maka akan dibebankan sejumlah uang pengganti yang besarnya
disesuaikan dengan kebutuhan misalnya, uang bensin, makan dan minum ukuran per
satu orang yang bekerja.
Pada saat sertifikat dan SKT diterbitkan, masyarakat nelayan yang ikut dalam gotong
royong tersebut, justru tidak mendapatkan tanah. Tidak ada satu pun di antara mereka
namanya tercantum dalam sertifikat tanah. Belakangan diketahui, nama-nama yang
mendapatkan tanah tersebut adalah para pejabat pemerintah setempat, oknum
Kepolisian, Pejabat Station Pertamina, Jaksa dan juga ada dari oknum Koramil
Kolonedale. Tanah yang luasnya diperkirakan 250 hektar itu sebagian telah dijual secara
sembunyi-sembunyi ke pihak perusahaan tambang dengan jumlah ganti rugi yang
prestisius senilai ratusan juta rupiah. Padahal menurut masyarakat lain, tanah itu adalah
lahan pengembangan Kelurahan Bahoue yang telah ditetapkan di dalam Peta untuk
peruntukkan bagi cadangan pemukiman. Dengan demikian, beralihnya status tanah
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tersebut kedalam usaha tambang berarti telah mengancam perluasan pemukiman
warga di Kelurahan Bahoue.24
Sosialisasi, Perampasan Lahan dan Peran TNI-Polri
Pengaturan lahan dan ekspansi tambang nikel di Morowali juga melibatkan aparat
keamanan, baik Polisi maupun TNI. Struktur TNI di Morowali di bawah kendali Perwira
Penghubung yang bekerja mendinamisasi struktur teritorial 7 Korem di 13 Kecamatan se
Kabupaten Morowali. Posisi Perwira Penghubung adalah jabatan transisi persiapan
struktural menuju pemekaran Komando distrik militer (Kodim).
Pada tanggal 15 Mei 2013, peletakan batu pertama pembangunan Kodim 1311
Morowali telah dilaksanakan. Kegiatan itu berlangsung di Desa Bahomahoni Kecamatan
Bungku Tengah Kabupaten Morowali. Peletakan batu pertama pembangunan Komando
Distrik Militer (KODIM) 1311 Morowali dilakukan langsung oleh Kolonel CZI Firman
Dahlan (Ka Zidam VII/WRB) yang dihadiri oleh Bupati Morowali, Ketua DPRD Morowali,
beserta jajaran Pemda Morowali, dan perwakilan masyarakat. Tanah yang dipergunakan
untuk pembangunan Kodim 1311 Morowali berstatus Pinjam Pakai dari Pemerintah
Kabupaten Morowali (Kodam Wirabuana, 2013).
Selama ini, peran dan pelibatan aparat keamanan bukan hanya sekedar aparat yang
diperbantukan dalam operasi tambang, misalnya ikut berjaga di pos bersama satpam.
Tetapi mereka juga terlibat dalam sosialisasi-sosialisasi perusahaan yang hendak
melakukan aktivitas pertambangan. Pemekaran Kodim, menandakan keseriusan
pemerintah dalam melibatkan TNI untuk memuluskan jalan operasi pertambang di
Kabupaten Morowali.
Peran aparat TNI dan Polisi dalam tambang memang sudah diterjemahkan lewat
Peraturan Presiden tentang pengamanan objek vital negara. Para petugas dari kedua
institusi itu menjunjung tinggi supremasi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
63 TAHUN 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional yang dikeluarkan oleh
Presiden Megawati Soekarno Putri, tanggal 5 Agustus 2004.
Dalam Kepres 63 tersebut terdapat pasal yang mengatur keterlibatan TNI-Polri dalam
bertugas dan menjaga aset-aset yang menguasai hajat hidup orang banyak dan fungsifungsi produksi yang merupakan sumber pendapatan strategis negara. TNI juga
diwajibkan menyerahkan pengamanan objek Vital pada kepolisian minimal enam tahun
sejak Kepres diterbitkan.
Dalam praktik penerapan Kepres baik TNI dan Polisi menerjemahkannya hanya pada aset
pendapatan strategis negara, terutama sektor pertambangan dan migas. Sementara bagi
cabang-cabang produksi yang merupakan kebutuhan sehari-hari untuk menunjang
kemanusiaan rakyat, misalnya aktivitas pertanian sebagaiman yang diatur dalam pasal 2
Kepres tersebut, tidak menjadi prioritas. Objek Vital Nasional dianggap hanya meliputi
yang tertera dalam pasal 1 yaitu aset fundamental dan pendapatan strategis negara.
Tafsiran itu bisa tergambar dengan jelas sebagaimana penuturan Perwira Penghubung
TNI dari Tomata hingga Menui pada tanggal 8 Oktober 2013:
“... Sesuai dengan instruksi Presiden, kami bersama pemda dan Polisi jaga
keamanan dan ketertiban. Saya sendiri bekerja untuk menghubungkan 7 Koramil
24

Wawancara Amir Bahoue, 2012
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yang berada di 13 Kecamatan, itu semua berada di bawah Koordinasi saya. Tugas
penting saya adalah monitor stabilitas keamanan dan sebagai perwira
penghubung mari kita semua dengarkan sosialisasi ini. Saya yakin pasti ada
mutualisme Simbiosis, ada keuntungan antara rakyat dan perusahaan. Oleh karena
itu saya persilahkan pada Tim Amdal dan Perusahaan untuk melanjutkan kegiatan
ini, semoga tidak merugikan rakyat...”

Gambar 7. TNI- Polri berjaga di Lokasi Tambang PT Genba Multi Mineral
Anggota TNI berjaga di lokasi tambang PT Genba Multi Mineral 2
(Dok. YRT)

Kepres 63 menjadi supremasi yang ditegakkan untuk memberikan porsi yang besar
keterlibatan aparat TNI –Polri dalam pengaturan aset-aset strategis pendapatan negara.
Sehingga kegiatan apapun yang dilakukan oleh perusahaan menjadikan dua intitusi itu
sebagai pengawal di garda terdepan. Mereka berfungsi untuk melobi rakyat dan
memenangkan gagasan secara sugestif.
Dalam pertemuan 8 Oktober 2013, sosialisasi PT Aquila yang berencana membangun
smelter mini, Kapolsek Bungku Tengah menyatakan,
“....perusahaan ini hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan kontribusi pada
pembangunan dan masyarakat. Sebenarnya hari ini saya mendapat tiga undangan
yaitu dari PT Maccina dan PT Pan China. Katanya ada protes pemalangan jalan
yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi, saya minta pada masyarakat, kedatangan
perusahaan ini harus disambut dengan baik, selama tidak merugikan rakyat, mari
kita dukung. Saya minta juga masyarakatkalau ada yang belum dimengerti tolong
disampaikan memang. Jangan ada isu atau sedikit-sedikit ada rongrongan. Jadi,
lewat sosialisasi ini mari kita dengarkan baik-baik karena protes setelah jalan
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perusahaan itu bisa menjadi urusan hukum. Misalnya, pengrusakan, pembakaran,
dan lain-lain. Saya malu sebagai Kapolsek kalau ada masalah di sini tidak bisa
diselesaikan. Kami minta juga pada perusahaan, dimanapun kalian tetap
membutuhkan polisi dan aparat tentara, jadi jangan abaikan keberadaan aparat.
Ada perusahaan misalnya bilang begini, sudah ada sekuriti. Bagi kami Itu belum
cukup pak. Perusahaan tetap memerlukan kehadiran TNI-Polisi untuk menghalau
ancaman...”
Beberapa perusahaan yang punya ikatan erat dengan peran-peran TNI dan Polisi bisa
dilihat secara telanjang dalam kasus PT Bintang Delapan Mineral. Pada tahun 2010,
terjadi amuk massa masyarakat Bahodopi yang menyerang kawasan perkantoran BDM
sebagai reaksi atas banjir yang melanda desa tersebut. Sebanyak 28 petani ditangkap
oleh aparat Polres Morowali dan ditahan selama satu minggu, meski pada akhirnya di
bebaskan. Pengakuan para korban, pada malam sebelum mereka ditangkap, sekitar 2
truk aparat polisi mengepung Desa Bahomakmur dan menggedor rumah-rumah mereka.
Tidak hanya, itu puluhan spanduk dipasang dan dibentangkan di sudut-sudut kampung
sembilan desa lingkar tambang PT BDM. Spanduk itu bertuliskan ancaman tindak pidana
bagi masyarakat yang berusaha menghalangi aktivitas pertambangan. Pasal-pasal pun
ditaruh bersama dengan logo Polri. Sejak saat itu, setiap kegiatan-kegiatan sosialisasi PT
BDM selalu mengikutsertakan aparat kepolisian dan pihak TNI.

Gambar 8. Polisi Menjaga Demonstrasi Masyarakat
(Dok. JATAM Sulteng)

Dalam sosialisasi Laporan pertanggung jawaban Comdev PT BDM tanggal 7 Oktober
2013 bertempat di aula Kecamatan Bungku Timur, Kapolsek Bahodopi mengatakan,
penyerahan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana Comdev disaksikan oleh
pemerintah daerah dan kepolisian. Sebanyak tujuh desa tidak bisa membuat laporan
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Pertanggung Jawaban penggunaan anggaran. Selain masalah tekhnis administratif
laporan, bentuk pengelolaan anggaran juga berbeda-beda, ada yang mengelola secara
kelompok pula di tangani oleh kepala desa itu sendiri. Sebagian yang mengelola per
kelompok kesulitan membuat laporan karena anggota kelompok belum memberikan
laporan tahun 2014. Jadinya hanya dua desa yang sanggup membuat laporan. Sehingga,
aparat kepolisian juga merasa memiliki peran mengawasi penggunaan anggaran ini. Dia
dengan nada setengah mengancam mengatakan, Polisi bisa mengambil tindakan jika
anggaran ini tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya, karena akan berpotensi
menjadi tindak pidana.
Kasus yang lain bisa menjadi contoh adalah PT Sumber Permata Selaras (SPS) yang
berada di Desa Molino, Mohoni, dan Peboa Kecamatan Petasia. Pada Tanggal 12 Oktober
masyarkat setempat melakukan aksi dengan tuntuan sebagai berikut : Pembebasan
lahan APL; Sosialisasi dana CSR; dilarang menggunakan jalan negara, stop penggunaan
jalan negara untuk hauling. Jumlah IUP perusahaan sekitar 100 hektar. Tidak ada
kesepakatan apapun dalam aksi itu. Perusahaan tidak bisa memenuhi tuntutan
masyarakat karena yang datang hanya tenaga teknis geologis. Lokasi IUP awalnya
diperuntukan sebagai lokasi latihan tembak Kompi Senapan TNI.25
Lahan itu diserahkan oleh masyarakat pada Kompi Senapan B 714 untuk kepentingan
yang di maksud. Justru perkembangannya, lahan itu dikapling sebagai IUP untuk
perusahaan tambang. Masyarakat tidak mengetahui dengan persis apakah lahan itu
dijual oleh aparat TNI atau kolaborasi bisnis, yang jelas mereka menuntut tanah itu
diganti rugi karena sudah tidak sesuai dengan peruntukannya.
Dengan demikian, belajar dari beberapa kasus tersebut, keterlibatan aparat TNI-Polisi
dalam kasus tambang Morowali akhirnya membentuk pola; Pertama, TNI-Polri terlibat
dalam sosialisasi perencanaan awal dan memberikan sugesti supremasi keberadaan
aparat TNI dan Polisi sebagai penegak hukum; Kedua, terlibat meredam ketegangan saat
proses-proses ganti rugi lahan bahkan ikut memfasilitasi transaksi; Ketiga, Mereka
mendapatkan proyek pengamanan tambang setelah perusahaan beroperasi. Mereka
mengerjakan tugas-tugas keamanan dalam berbagai level, baik dalam level penjagaan
lalu lintas produksi maupun pengamanan dari protes warga atas gangguan yang muncul
saat operasi produksi.

Nasib Petani One Pute Jaya dan Ketegangan Pasca Ganti Rugi Tanah
Negosiasi ganti rugi tanah di One Pute Jaya menjadi cerita panjang yang dimulai dari
tahun 2011. Dulu awalnya PT PAN China yang pertama mengaku mau melakukan bayar
ganti rugi tanah. Tetapi pola bayarnya tiga kali, tetapi masyarakat saat itu tidak langsung
memutuskan, mereka masih bermusyawarah untuk melepaskan lahan. Lalu muncul
perusahaan berbeda, namanya PT GSMI yang datang memberikan penawaran
pembayaran satu kali. Tawaran itu langsung disetujui oleh masyarakat, tetapi dengan
beberapa persyaratan yang coba diajukan oleh masyarakat. Namun dalam proses ganti
rugi tanah tiba-tiba berubah, yang datang membayar justru PT Cipta Mandiri Putra
Perkasa (CMPP) anak perusahaan PT Sulawesi Resources. Beberapa permintaan
masyarakat yang akhirnya disetuju oleh perusahaan adalah sebagai berikut:
25

Wawancara wartawan lokal, 2013
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1) Pembayaran ganti rugi tanah 35 juta tunai.
2) Penyerapan tenaga kerja.
3) Bagi hasil 5000 per metrik ton.
4) Perbaikan infrastruktur dan fasilitas di Desa One Pute Jaya yang rusak.
5) Listrik untuk penerangan warga dan penanganan dampak lingkungan.
6) dan masyarakat jangan dipersulit ketika hendak mencari kayu dalam lahan
yang sudah dibebaskan.

Dalam proses negosiasi masyarakat diwakili oleh tim 7 dan kepala desa. Akhirnya
keputusan pun diambil. Ganti rugi tanah jatuh pada 501 KK alas hak (sertifikat dan SKPT)
yang tiap hektarnya rata-rata dibayarkan 35 juta rupiah. Tanah yang dibebaskan adalah
lahan Usaha dua (2) transmigran yang dulu di klaim oleh Vale sebagai wilayah kontrak
karya Bahodopi Project. Masyarakat bahkan rencana akan direlokasi ke Saembawalati
saat itu sehingga lahan itu tidak pernah diolah oleh masyarakat.
Sejak PT CMPP beroperasi, masyarakat sudah tiga kali melakukan boikot berupa
pemalangan jalur koridor perusahaan. Masyarakat One Pute Jaya kecewa karena
perusahaan tidak menepati janji. Perusahaan CMPP menolak memberikan fasilitas
penerangan sebagaimana pembicaraan dalam pertemuan pada tanggal 30 Okbtober
2013 yang berlangsung di rumah kepala desa. Melalui humas perusahaan yang direkrut
dari masyarakat One Pute Jaya bernama Mahyudin, perusahaan menolak memberikan
penerangan untuk kedua kalinya karena merasa sudah memberikannya, melalui kepala
desa dalam bentuk uang tunai sebesar 150 juta rupiah kepada kepala desa.
Selain itu, sejak Agustus hingga Oktober 2013, perusahaan juga memberikan bantuan
bahan bakar berupa solar pada masyarakat berjumlah seratus liter per malam. Solar itu
dibagi-bagikan pada tujuh mesin genset yang berada di One Pute Jaya. Jumlah solar yang
dibagikan, berdasarkan kapasitas mesin dan kebutuhan kelompok dan komplek aliran
listrik masing-masing. Tapi sayangnya, terjadi kesalahan manajemen dalam pengelolaan
bahan bakar solar. Salah satu kelompok tani karya makmur, melakukan pemotongan
sekitar 8 liter tiap malam dari jumlah bagian 30 liter sebagai pembiayaan pada pengurus
mesin, dan honor pada kurir yang bekerja merawat mesin. Tetapi, rupanya terjadi
kesalahpaman dalam pengelolaan itu banyak pihak yang merasa kecewa. Masing-masing
kelompok tani akhirnya mementingkan kepentingan kelompoknya masing-masing.
Mesin genset itu akhirnya diperebutkan, mesin yang berada di sekitar rumah wakil BPD
dicabut oleh kelompok Mekarsari dan membawanya pada anggota kelompoknya
masing-masing.
Janji lain yang belum benar-benar direalisasikan oleh perusahaan adalah rekruitmen
tenaga kerja. Hingga kini, masih terdapat 22 orang anak muda desa One Pute Jaya yang
menganggur. Mereka telah habis masa putaran kontrak tenaga kerja yang hanya
diberikan waktu tiga bulan, lalu diganti lagi dengan tenaga yang baru.
Sementara itu, pembagian uang kapal yang jumlahnya 5000 per metric ton, atau 5
persen dari total penjualan ore dibagi pada beberapa desa yang berada dalam lingkaran
tambang dengan pembagian sebagai berikut: Dua (2) persen untuk Desa Bahomete; Dua
(2) persen untuk desa One Pute Jaya; dan satu (1) persen untuk Desa Bahomoahi.
Besaran nilai uang yang diterima oleh Desa One Pute Jaya setiap pengapalan adalah
lebih dari seratus juta. Tetapi angka ini tidak pernah tetap, karena selalu berubah-ubah.
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Masyarakat tidak mengetahui dengan pasti indikator atau mekanisme perhitungan yang
digunakan oleh perusahaan, mereka hanya menerima saja setiap bulannya. Uang itu
setelah diberikan pada kepala desa, kemudian dibagikan pada 254 Kepala Keluarga (KK)
dengan pembagian sebagai berikut:
1. Setiap penerimaan uang kapal dipotong sebanyak empat juta rupiah untuk
kesejahteraan guru ngaji, Hansip, RT, Kepala Desa, dan BPD. Masing-masing
pihak yang disebutkan sebagai alasan pemotongan ini, mendapatkan uang
sebesar seratus ribu rupiah.
2. Tiap-tiap warga One Pute Jaya mendapatkan uang masing-masing 4 ratusan ribu
rupiah per kapal, jika dalam sebulan terjadi dua kali pengapalan maka, petani
One Pute Jaya bisa mendapatkan uang sebesar 800 ribu rupiah perbulannya.
Sejak PT CMPP beroperasi, masyarakat sudah empat kali menerima dana potongan
penjualan ore. Namun terjadi perdebatan diantara pengurus desa terkait dengan
mekanisme pemotongan uang kapal. Beberapa anggota BPD berpendapat, setiap
pemotongan atas uang kapal mestinya dibicarakan terlebih dahulu melalui perangkat
musyawarah Desa. Hal itu bertujuan agar pemotongan tidak dinilai haram atau
tergolong sebagai korupsi. Tetapi seringkali kepala desa mengambil inisiatif sendiri.26
Sejak proses ganti rugi lahan terjadi, masyarakat transmigran hanya kini hanya
mengolah lahan 20 are gandengan pekarangan, itu pun diolah oleh petani yang sudah
cukup berumur. Sebab sebagian besar anak muda kerja sebagai buruh dalam
perusahaan tambang.

26

Diskusi informal dengan anggota BPD, Sekretaris dan warga One Pute Jaya, 2013
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V.
Proses Pembentukan Kelas Pekerja

Pembentukan Kelas Pekerja Morowali
Sejak dimekarkan pada tahun 1999, Kabupaten Morowali telah menerbitkan izin
pertambangan sebanyak 183 IUP. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari dua
periode penting kepemimpinan di Kabupaten itu. Pada periode Datlin Tamalagi,
termasuk yang tersubur dalam mengeluarkan izin pertambangan. Sedikitnya 120 izin
dikeluarkan dari kurang lebih 70 perusahaan yang mencacah diri dalam berbagai nama
perusahaan yang berbeda. Periode Anwar Hafid sebagai Bupati, bertambah menjadi
kurang lebih 183 Izin Usaha Pertambangan (IUP). Tetapi dari sekian banyak perusahaan
itu, sedikitnya, hingga tahun 2011 hanya kurang lebih 25 perusahaan yang beroperasi
dalam pengerukan. Sisanya, hanya menjadi alat jualan para broker tambang. Izin
tambang menjadi bagian dari komoditas politik di tingkat lokal tercermin melalui
rencana pengelolaan sumber daya alam Morowali yang telah diarsir dalam Peta
perencanaan resmi hingga tahun 2030.
Jumlah penduduk Kabupaten Morowali terus meningkat pasca pemekaran, yang
beriringan dengan ledakan investasi tambang nikel. Pada tahun 2006 tercatat 178.328
jiwa, tahun 2007 sebanyak 190.012, sementara tahun 2008 naik menjadi 198.998. Pada
tahun 2009, tercatat sebesar 203.864 jiwa. Terus meningkat berdasarkan sensus
penduduk pada tahun 2010, sebanyak 206.322 jiwa. Pada Pertengahan tahun 2012
terdapat 53.524 rumah tangga, rata-rata per rumah tangga terdiri dari 4 jiwa per KK
dengan tingkat partisipasi angkatan kerja 2012, sebesar 65,57 persen dari 75,14 persen
(Statistik Morowali, 2013).
Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah tenaga kerja Morowali dari tahun 2012 SLTA
sebanyak 2.865 orang, D1-D3 sebesar 1556 orang dan Sarjana 1.185 orang. Sementara
angka putus sekolah masih tinggi cukup yakni tiap 8,16 tahun atau setingkat kelas 1 SLTA,
telah memilih berhenti sekolah. Pada tahun 2010 angka pengangguran terbuka tercatat
4,87 persen. Angka ini menurun menjadi 4,63 persen pada tahun 2012. Sisa pencari kerja
dari tahun 2011 sekitar 6.620 jiwa. Pencari kerja pada tahun 2012 yang ditambahkan dari
tahun lalu sekitar 12.280 orang. Sudah ditempatkan pada tahun 2012 sebanyak 80
orang. Pencari kerja yang belum ditempatkan sebanyak 5.580. Lowongan kerja resmi
tahun 2012 sebanyak 80 dan diterima sebanyak 80 orang (Statistik Morowali, 2013).
Total pencari kerja di Kabupaten Morowali dari tahun ke tahun terus mengalami
pembesaran. Pada tahun 2008 sebesar 2.683 orang, pada 2009 5.743, dan 2010
sebanyak 7.382. Kemudian pada tahun 2011 6.620, dan turun pada 2012 menjadi 5.660
orang. Pasar kerja Morowali umumnya mulai bergeser ke pasar kerja tambang. Meskipun
demikian, dominasi sektor pertanian masih tetap yang tertinggi dengan tingkat daya
serap sebesar 54,76 persen, menyusul sektor jasa 29,29 persen, dan sektor manufaktur
sebesar 15,95 persen (Statistik Morowali, 2013).

Perluasan modalitas tambang itu beriringan dengan perluasan perkebunan skala besar,
mengakibatkan pemisahan secara tragis petani atas kontrolnya terhadap tanah. Contoh
paling aktual adalah Desa Lembobelala Beteleme Kabupaten Morowali. Pada tahun
2008, sejak eksplorasi PT Genba dan PT ANTAM dilakukan diwilayah itu, sebanyak 144 KK
petani asli (To mori) sudah tidak lagi efektif melalukan pertanian. Setelah perusahaan
karet yang memagari ruang gerak produksi pertanian mereka lewat konsesi perkebunan.
Perusahaan tambang kemudian ikut menyerap lahan cadangan APL dan hutan alam yang
tersisa. Tak banyak pilihan bagi mereka, akhirnya suami-istri petani di wilayah itu
terserap menjadi tenaga kerja harian lepas. Mereka bekerja di perkebunan karet PT
Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV dan buruh borongan pada area baru PIR perkebunan
sawit PT Sinar Mas yang berada di sekitar perbatasan antara Morowali dan Nuha Luwu
Timur.
Setiap hari mereka harus bangun pagi lebih awal dijemput jam 7 pagi dan pulang hingga
sampai kerumah masing-masing tak menentu kadang siang juga sore hari, bahkan
malam hari. Tetapi jam kerja mereka keseluruhan dilakukan hanya setengah hari yakni,
merawat, memanen, dan memupuk dengan upah 30 ribu rupiah. Apabilah salah satu
diantara mereka (suami-istri) berangkat kerja, maka salah satunya harus tinggal di rumah
mengerjakan kebun atau pekerjaan lainnya sembari menjaga anak-anak.
Petani yang bermukim disini adalah Suku Mori Molonkoni Sub etnis Mori yang berada
diempat desa, yakni: Lembelala, Lembo Baru, Tingkao, dan Wawopada. Selain sebagai
buruh tani, saat ini mereka sedang mengusahakan perkebunan karet secara swadaya
diwaktu senggang. Pengelolaan karet tesebut dilakukan secara mendulu-dulu
(berkelompok). Lahan dikerjakan secara bergilir per-kelompok dengan pembagian
sepuluh orang tiap kelompok. Setelah masa panen tiba, para pemilik masing-masing
menjual pada tengkulak bebas dengan harga yang bervariasi antara 15.000 hingga
16.000 rupiah perkilogram.
Kehidupan ekonomi masyarakat sebetulnya jika dilihat dari jumlah pekerjaan yang
mereka lakukan itu bisa membawa ekonomi yang lumayan cukup. Mereka pada satu
musim panen setahun masih melakukan pertanian sawah tadah hujan. Masing-masing
rumah tangga mengelola satu hingga 2 hektar. Disamping itu, hasil-hasil hutan seperti
rotan dan damar juga masih sering dilakukan untuk menambah kecukupan ekonomi.
Tetapi hasil dari produksi mereka justru serba tidak berkecukupan. Hal itu ditengarai
beberapa hal; 1) didorong oleh kebutuhan uang tunai untuk membayar sejumlah kredit
seperti motor, VCD dan peralatan rumah tangga moderen; 2) kredit berbasis tengkulak
juga menjadi masalah serius terhadap masyarakat diwilayah ini. Setiap bulannya mereka
harus menyetor uang tunai ada Kredit Union, yang dikelola oleh seorang pendeta
setempat. Sementara hasil-hasil pertanian selain karet jatuh pada Kepala Desa, akibat
telah melakukan hubungan hutang terlebih dahulu; 3) Kesulitan ekonomi masyarakat di
wilayah ini selain karena faktor larangan membuka lahan pada lokasi tanah merah (hutan
lindung), dan lokasi konsesi pertambangan. Ekspansi perkebunan karet PTPN XIV
menjadi pemicu paling serius. Sebanyak 25.000 hektar lahan petani dibabat habis oleh
PTPN XIV dengan janji plasma. Tapi, kenyataanya lahan karet warga tidak sesubur
kualitas perkebunan INTI perusahaan. Lahan mereka hanya ditanami lalu dibiarkan
tumbuh begitu saja, sehingga hasilnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan
mereka.
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Pola pembentukan tenaga kerja di Kabupaten Morowali untuk melayani kebutuhan
perusahaan tambang di Morowali tidak hanya pekerja untuk serapan PT BDM dan PT
Vale, tetapi hampir semua menggunakan pendekatan kategori-kategori spasial. Dalam
laporan-laporan Amdal mereka menyebut konsep rekruitmen tenaga kerja dan efek
domino sebagai dampak positif dari hadirnya mereka sebagai pelaku kegiatan produksi
pertambangan. Sasaran utamanya adalah para petani setempat yang berada di lingkaran
korban tambang. Merupakan petani yang dari awal telah diserang oleh berbagai
mekanisme pemisahan atas kontrol terhadap tanah sebagai kegiatan produksi utama.
Serangan itu melalui skema ganti rugi tanah yang di dahului oleh pembentuk konsesikonsei IUP sebagai alat untuk justifikasi pengganti kerugian karena didudukinya tanah
oleh perusahaan.
Terdapat dua kategori bagi rekruitmen tenaga kerja DI Kabupaten Morowali yakni,
Pertama, tenaga kerja berbasis Skill atau orang yang memiliki pengalaman dan
keterampilan untuk cabang pekerjaan tertentu. Mereka ini kebanyakan diisi oleh para
perantau migran dari Sulawesi Selatan, Jawa, dan Sulawesi Tenggara yang punya
pengalaman bekerja dalam perusahaan tambang dan logging di Malaysia dan Pulau
Kalimantan; Kedua, tenaga kerja berbasi Non Skill bagi mereka yang memiliki
keterampilan tetapi belum memiliki pengalaman apapun. Kategori ini banyak di isi oleh
para petani di desa-desa dekat lokasi tambang, baik yang tanahnya telah diganti rugi
maupun belum. Karena jumlah penduduk yang relatif kecil, Para pimpinan lapangan
perusahaan mengakui masih sangat kesulitan untuk mendapatkan pasokan tenaga kerja
alat berat. Sehingga banyak yang direkrut berasal dari Kalimantan dan Sulawesi Selatan.
Tetapi mereka tetap memberlakukan kebijakan rekruitmen tenaga kerja dengan
pendekatan skala prioritas.
Beberapa perusahaan seperti PT BDM memberikan prioritas tenaga kerja pada Sembilan
desa lingkar tambang khususnya masyarakat lokal. Mereka membaginya dalam beberapa
kategorinya sebagai berikut: Pertama, wilayah lingkar tambang yaitu satu kecamatan
Bahodopi yang terdiri dari 12 desa, hal itu disebut kategori Ring satu; Kedua, adalah
kecamatan sebelah atau tetangga yaitu Bungku Timur dan Bungku Pesisir disebut Ring
Dua; dan Ketiga, satu Kabupaten Morowali dan Kabupaten Poso, Banggai dan cakupan
antara provinsi Sulawesi Tengah disebut Ring Tiga.
Dalam proses rekruitmen keduanya sebagai berikut: Berkas permohonan kerja, CV,
daftar riwayat hidup, SKCK, Ijasah terakhir, Fotocopy KTP, KK, Kartu domisili desa binaan.
Setiap calon tenga yang akan direkrut akan melalui beberapa tahapan. Yang pertama kali
mereka lakukan adalah memasukan berkas. Setelah selesai proses seleksi berkas, lalu
menyusul lagi dua proses berikutnya yakni: para pelamar kerja langsung di tangani oleh
HRD untuk proses interview, tes kesehatan untuk keselamatan kerja. Semua proses itu
berlangsung hanya untuk bentuk penerimaan secara umum.
Tetapi warga Fatuvia pada tahun-tahun awal kehadiran BDM mengalami kesulitan untuk
bisa akses peluang kerja dalam BDM. Mereka membutuhkan waktu yang cukup lama
agar bisa masuk kerja dalam PT BDM dengan berbagai persyaratan yang ruwet. Bagi anak
laki-laki direkrut menjadi sekuriti, dan perempuan menjadi tenaga dapur (memasak), itu
pun kalau mereka memiliki ijasah. Apabilah tidak memiliki ijasah dan koneksi dalam
perusahaan maka mereka memilih untuk merantau ke Malaysia, Kalimantan, dan
Ambon. Sebab, tingkat persaingan rekruitment tenaga kerja dalam PT BDM cukup tinggi,
terutama mereka harus bersaing dengan tenaga kerja berpengalaman dari daerah lain
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seperti, Sulawesi Selatan, dan pulau Jawa. Artinya, pola pendekatan lingkar tambang
yang digunakan BDM hanya bersifat kampanye saja untuk memenuhi salah satu
kewajiban yang tertera dalam AMDAL.27
Dalam beberapa hal, perusahaan juga seringkali menggunakan proses pendekatan
seleksi dengan bentuk tes khusus. Namun kriteria ini seringkali hanya di berlakukan bagi
tenaga kerja yang benar-benar sudah memiliki pengalaman berdasarkan surat-surat dari
perusahaan lama. Biasanya seleksinya langsung di bawa tes lapangan untuk cabang
pekerjaan tertentu. Setelah semua proses seleksi itu di lewati, setiap buruh diberikan
formulir tes biodata karyawan. Proses ini adalah yang terakhir dan tidak mempengaruhi
hasil akhir, tetapi hanya memberikan kepastian profile dan latar belakang masing-masing
pekerja untuk kebutuhan administrasi perusahaan.

Hama Sapi dan Nasib Perempuan
Laporan sementara sensus Pertanian tahun 2013, menyebutkan, kecamatan Bahodopi
merupakan wilayah yang paling sedikit jumlah rumah tangga usaha pertaniannya, yaitu
sebanyak 939 rumah tangga dari 6.591 orang. Peningkatan terendah terjadi di
kecamatan Bungku Pesisir,daerah yang bertetangga langsung dengan Bahodopi, yaitu
masing-masing sebesar 5,49 persen dan 0,31 persen, selama sepuluh tahun terakhir.
Data sensus ini tergambarkan secara spesifik dalam kasus Desa One Pute Jaya,
Kecamatan Bungku Pesisir. Dari jumlah kurang lebih 501 KK petani sawah kurang dari 6
KK saja sekarang bekerja untuk mengolah sawah. Selain karena alasan sulit mendapat
pengairan karena pintu-pintu air semakin sulit sejak tambang menggali hutan-hutan
resapan air. Para petani juga ‘enggan’ menjadi sasaran hama, sebab kurangnya minat
petani yang lain untuk turun secara bersama ke sawah. Padahal mereka percaya, sawah
memerlukan kerjasama kalau ingin tanaman pertanian bisa berhasil.
Sawah yang berada di lahan usaha satu (1)sudah tidak lagi diolah, karena kurang subur,
petani mengeluhkan banyaknya hama, terutama babi hutan. Sejak orang Bali yang
jumlanya 70 KK kini tinggal 7 KK, hama menjadi sulit ditaklukkan. Bertambah buruk saat
tambang membuka hutan yang berhadapan langsung dengan pematang sawah. Babi
hutan berkeliaran bebas di atas sawah yang sudah tanami padi. Bagi warga Jawa dan
Lombok, orang Bali sangat diandalkan untuk mengatasi hama babi yang menyerang dan
merusak tanaman padi mereka. Orang Bali biasanya sebelum turun sawah, Babi-babi itu
kemudian ditangkap, sebagian di konsumsi dan lainnya untuk dijual.28
Tahun 2013 ini, sejak lahan sapi rawa dan semak belukar dipagari oleh PT Vale untuk
konstruksi pembangunan pabrik mereka. Sapi-sapi milik warga Bahometefe yang menjadi
langganan para perusahaan tambang dari Buleleng dan sekitar Bahodopi untuk
kebutuhan hari tertentu misalnya, Qurban, kini telah berubah menjadi hama bagi petani
sawah. Tempat mereka selama ini dilepas mencari makan semakin sempit karena
pembangunan kios-kios dagangan para migran bugis. Puluhan sapi itu menyerang
tanaman padi sawah milik warga pada malam hari. Lahan semak belukar yang
dibebaskan oleh Vale itu luasnya sekitar 446 hektar, sebagian hutan rawa, tak bisa lagi
diakses oleh sapi secara bebas karena sudah dipagari kawat besi. dan beberapa tanah
27
28

Diskusi informasi dengan warga Fatuvia, 2010
Wawancara Bapak Adi petani Desa One Pute Jaya, 2013

62 | Booming Nickel, MP3EI Dan Pembentukan Kelas Pekerja

kosong dan rawah sudah dipagari oleh perusahaan tambang seperti CMPP untuk Jetty,
GMU untuk Jetty, dan PT Vale yang memagari lahan rawa semak belukar untuk dijadikan
sebagai lokasi pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelubahan. Sementara itu,
sebelah kanan Desa One Pute Jaya sudah dikapling PT Pan China seluas 400 ratusan
hektar. Sebagian besar orang One Pute Jaya memilih bekerja di Vale, utamanya anakanak muda yang baru muda. Secara keseluruhan hanya sekitar enam orang petani yang
garap sawah, umumnya orang-orang tua yang tidak bekerja di lokasi tambang. Tenaga
orang tua tidak terlalu dibutuhkan di tambang, perusahaan lebih membutuhkan tenaga
muda.29
Lahan satu Desa One Pute Pute Jaya yang luasnya 75 are itu kini diolah oleh sekitar enam
orang dari jumlah enam kelompok tani. Itu pun hanya lahan yang berada dibagian barat
karena keadaannya yang rawa dan tidak memungkinkan untuk diolah.
Meskipun sebenarnya pada tahun 2010, pemerintah melakukan pencetakan sawah baru.
Namun ganti rugi lahan dan keberadaan perusahaan tambang telah mengilangkan
kerjasama tani, dan kekompakan turun sawah diantara para petani. Masing-masing
petani sibuk mengurus keperluannya sendiri. Lahan 20 are yang diolah oleh warga
biasanya menghasilkan 20 sak gabah (karung urea) tetapi hanya untuk dimakan. Karena
tidak ada lagi kelebihan gabah untuk dijual karena lahan 75 are sudah tidak diolah lagi
secara maksimal.
Setelah sawah tak lagi bisa diolah, otomatis tenaga perempuan untuk menanam sawah
pula ikut menganggur. Apalagi, program CSR Posdaya PT Vale di One Pute Jaya gagal.
Program itu bermacam-macam, tiap-tiap kelompok berbeda-beda. Ada yang usaha
tempe, gorengan kripik, dan menanam sayuran. Tanaman sayur-sayur yang di usahakan
bersamaan dengan usaha tempe dan kripik macet di tengah jalan. Meskipun sekarang
banyak perempuan setempat menanam sayur, itu karena usaha-usaha masyarakat
sendiri, bukan bantuan dari PT Vale. Bagi perempuan umur sudah lanjut mereka
menjaga cucu saat kedua orang tuanya bekerja di tambang, sebagian perempuan lain
menjaga anaknya. Perempuan yang masih cukup kuat di Desa One Pute Jaya, bekerja
menjadi tukang masak di perusahaan tambang. Mereka terbagi di beberapa perusahaan
sebagian di PT Vale, lainnya di CMPP dan CV PT Tridaya.
Ada perbedaan pemberlakukan jam kerja antara PT Vale dengan beberapa perusahaan
tambang lain. Di PT Vale perempuan yang bekerja sebagai juru masak biasaya lebih
cepat pulang. Mereka pergi dari subuh hari lalu sekitar setengah 5 pulang pagi dan
pulang jam 9 menjelang siang. Mereka berangkat kerja lagi sekitar jam 4 sore dan pulang
pada jam enam menjelang magrib. Satu orang perempuan yang bekerja sebagai juru
masak PT Vale dari Desa One Pute Jaya berhenti. Dulu bekerja dan tinggal di atas camp,
di pegunungan Bahodopi, sering disebut Blok Seba-seba. Ia berhenti bekerja sejak
suaminya yang tukang kayu mulai sakit-sakitan. Kondisi itu berbeda dengan juru masak
di PT Tridaya dan CMPP, biasanya mereka pergi subuh hari dan pulang pada jam-jam 7
malam, bahkan kadang telat sampai di rumah.
Beberapa perempuan lainnya menjadi pedagang, salah satunya pedagang beras keliling.
Mereka jadwal hari pasar setiap desa. Setiap desa-desa itu dikunjungi setiap hari pasar
untuk menjual beras. Mereka juga membawa serta anak-anak untuk berdagang.
29

Wawancara Kirno, 2013
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Sebagian besar anak-anak mereka besar ‘di atas karung beras’. Anak mereka ditaruh di
atas tumpukan beras sambil mengayu sepeda. Sekarang mereka telah mengganti
sepedanya dengan kendaraan motor.

Proses Produksi Nikel dan Pembagian Kerja
Proses operasi produksi pertambangan nikel atau ore yang sedang berlangsung di
Kabupaten Morowali memiliki tahapan yang cukup panjang. Setiap tahapan memiliki
pembagian-pembagian peran yang terorganisasi melalui Divisi. Praktiknya, setiap
manajer divisi memiliki kewajiban membuat planning secara berkala. Pengaturan
semacam ini juga berlaku pada para pengawas yang bertugas di tingkat lapangan.
Seluruh perangkat kerja dalam operasi pertambangan, bekerja berdasarkan target yang
sudah dibuat masing-masing divisi dalam setiap tahapan.
Konsep tahapan produksi berbasis divisi ini mengikuti logika produksi ore seperti mata
rantai yang terus berputar mengikuti sirkuit pengerukan dan jadwal kapal sebagai rantai
akhir. Sampai hari ini belum terbangun sebuah pabrik pengolahan bahan mentah
kandungan nikel (smelter) yang memungkinkan terjadi perubahan tahapan, kapasitas
galian dan penjadwalan baru satuan produksi nikel. Secara umum sirkuit dalam operasi
produksi ore dapat diuraikan sebagai berikut:
Pertama, penambangan ore dimulai dar peran divisi eksplorasi. Mereka ini terdiri dari 40
hingga 100 orang bekerja pada saat proses pembukaan lokasi tambang yang terdiri dari
bagian nursery, stoker dan tim survey. Para pengawas dan tenaga ahli biasanya mereka
harus tinggal berhari-hari di dalam hutan, jauh dari jangkauan dan komunikasi tenaga
kerja lainnya. Sebagian besar mereka yang bekerja sebagai helper adalah anak-anak
muda lulusan SMU, yang tugasnya menarik pipa bor dan lain-lain. Salah satu alasan
mengapa membutuhkan waktu lama karena setiap blok terdiri dari banyak titik bor.
Salah satu contoh adalah Blok 2 D konsei IUP PT Bintang Delapan Mineral yang memiliki
luas sekitar 247,63 hektar. Di dalamnya terdapat sekitar 870 titik bor, dengan dua (2)
kelompok interval titik pemboran. Setiap titik bor interval 25 meter memiliki titik
borsebanyak 636 dan interval 50 meter memiliki titik 234 (Amril, 2011) ;
Kedua, Divisi Mining, tugasnya adalah memastikan ada lokasi yang akan dibersihkan
atau yang akan di land clearing sebagai arena galian tambang yang baru. Biasanya
tenaga kerja untuk jenis ini lebih banyak berkoordinasi dengan orang yang bekerja
dalam rana eksporasi; Ketiga, Divisi Great Control, mereka ini bertugas memastikan atau
untuk mengetahui kadar nikel yang akan ditambang. Mereka adalah terdiri dari ahli
geologi yang melakukan pengukuran terhadap deposit dan kadar nikel dalam satuan
blok tambang. Mereka memiliki tim kurang lebih dua puluh orang dalam berbagai regu
yang bekerja menghitung kadar nikel dengan beberapa helper; Keempat, Divisi Road
Maintenance: tugasnya memastikan pembangunan infrastruktur penghubung seperti
pembangunan jalan hauling dan lain-lain; Kelima, Divisi Timbangan: memastikan berat
nikel yang dimuat; Keenam, Divisi LAB, bertugas mengetahui kadar nikel.Ketujuh,Divisi
Port Stock Pail, bertugas mengurus pelabuhan penampungan tanah. Dalam divisi ini
terdapat pula petugas helper yang bertugas untuk menarik penutup dan membuka
terpal penutup DAM.
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Tongkang memiliki peran vital dalam segi penciptaan nilai uang dalam operasi produksi
tambang nikel ore. Ia sekaligus satu-satunya alat transportasi yang paling efektif untuk
memindahkan nikel. Para pengusaha memenuhi syarat produksi ini lewat metode sewa
tongkang. Karena bentuk sewa tongkang dianggap jauh lebih efisien dari pada membeli
tongkang. Dalam dunia sewa menyewa tongkang, ia menggunakan mekanisme transaksi;
Pertama, Freight Charter atau menyewa tongkang dengan hitungan pemakaian per
shipment / voyage. Artinya sewa tongkang untuk pemakaian per trip dari loading point
menuju discharging point. Harga sewa tongkang ditentukan oleh kapasitas atau ukuran
tongkang dan jarak antara loading point ke discharging point. Penyewa tongkang hanya
membayar harga freight-nya saja; Kedua, Time Charter adalah menyewa tongkang
dengan hitungan pemakaian per bulan. Artinya pemakaian tongkang dengan hitungan
berdasarkan waktu pemakaian. Sewa tongkang dimulai dari tanggal serah terima
tongkang sampai dengan periode waktu yang disepakati oleh pemilik tongkang dan
penyewa tongkang (ICB, 2013).

Gambar.9 Kegiatan Pemuatan di Pelabuhan Bintang Delapan Mineral.
Pemuatan ore di dermaga menuju tongkang (Dok.Jml)

Prorata adalah waktu yang digunakan untuk proses muat (loading) dan bongkar
(discharging). Prorata sudah menjadi strategi yang secara umum pakai oleh perusahaan
tambang untuk mengurangi harga sewa tongkang atau barge (freight). Karena salah satu
unsur yang mempengaruhi tinggi rendahnya uang tambang adalah jumlah hari prorata,
yaitu waktu yang digunakan untuk loading dan unloading. Mengurangi waktu yang
dihabiskan dalam pemuatan ore dapat menekan harga sewa tongkang/barge (freight).
Jumlah hari biasanya dihabiskan dalam prorata berkisar antara enam (6) hingga delapan
(8) hari. Jadi, asal usul waktu lembur yang marak terjadi dalam pertambangan ore di
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Kabupaten Morowali adalah strategi bagi kapitalis pertambangan untuk menekan biaya
operasional. Dorongan mengurangi waktu pemuatan itu sehingga operasi galian
dilakukan nyaris tidak mengenal waktu, siang atau malam. Material ore dipaksakan
masuk ke dalam Jetty setiap harinya, hal ini untuk memotong waktu yang cukup panjang
dari proses mining (galian) menuju parkiran bongkar muat ore di lapangan Jetty. Jika
material sudah terkumpul sebelum kapal pengangkut ore datang, artinya waktu
pemuatan Jetty menuju Kapal pengangkut ore menjadi sangat cepat (ICB, 2013).30
Sementara itu, helper yang bekerja dalam dermaga atau Jetty, memiliki tugas ganda.
Sebab mereka juga bertugas membuka terpal penutup DAM untuk siasat prorata.
Pengusaha menempatkan Hormen yang bertanggung jawab memantau, memberikan
tugas dan menyampaikan perintah pekerjaan apa saja yang hendak dilakukan helper.
Biasanya mereka juga bekerjasama dengan divisi sitting yang bertugas khusus di atas
tongkang, memastikan aktivitas bongkar muat tongkang dan kapasitas muatan berjalan
cepat dan lancar.
Berikut ini adalah bentuk hirarki tenaga tenaga kerja dengan tugas-tugas yang mereka
emban masing-masing:
1. Level kru yaitu pekerja kasar atau sering disebut dengan istilah helper.
2. Hore man adalah pekerja yang bertugas sebagai pengawas helper.
3. Supervisor adalah pengawas hormen
4. Super intendend yaitu pengawas atau kepala divisi
5. Manager Departemen yaitu jabatan hirarki BDM untuk side project Morowali
6. Project Manajer yaitu dinamisator bagi tiap-tiap manajer divisi.
Khusus kegiatan produksi BDM, terutama dalam operasi produksi tambangnya
digerakkan oleh kurang lebih 36 divisi. Tetapi ini tidak berlaku permanen. Sebab
mekanisme itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi pekerjaan dan kebutuhan
produksi. 31
30

Berikut ini rangkaian proses yang digunakan sebagai asumsi sekaligus data umum perhitungan yang
digunakan para pengusaha menarik selisih waktu menjadi keuntungan dalam prorata ; 1) Loading Rate.
Kecepatan muat/loading sangat menentukan besarnya prorata. Secara umum waktu yang dibutuhkan
untuk muat/loading adalag 3 hari. Loading Rate ini sangat ditentukan oleh kecukupan kargo yang akan
dimuat, peralatan muat/loading yang digunakan dan kondisi cuaca. Sebagai contoh, dalam keadaan
kargo cukup jika loading menggunakan conveyer maka rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk loading
adalah 1 hari (maksimum); 2) Discharging Rate. Jika bongkar di mother vessel menggunakan Floating
Crene maka waktu bongkar rata-rata 8 jam per tongkang. Jika bongkar di mother vessel menggunakan
Crene Mother Vessel sendiri maka waktu bongkar berkisar antara 12 jam sampai dengan 24 jam. Jika
bongkar di Jetty menggunakan Trucking maka waktu yang dibutuhkan untuk bongkar rata-rata 2 - 3 hari.
3) Jenis alat yang digunakan untuk loading dan unloading (conveyer atau trucking). Penjelasan dari
kondisi tersebut sama dengan penjelasan pada poin 1 & 2; 4) Ketersediaan/kecukupan kargo. Kesiapan
kargo akan memperlancar proses loading di jetty, sehingga sebelum memulai loading atau mengirim
kapal tongkang ke jetty maka sebaiknya kita melakukan crosscheck ketersediaan kargo yang akan
dimuat. Jangan sampai tongkang sudah didatangkan tetapi kargonya belum tersedia/belum cukup; 5)
Antrian loading di Jetty. Sebelum memulai loading kita harus memastikan ketersedian slot/tempat di jetty
untuk loading. Ketiadaan slot hanya akan menyebabkan waktu tunggu tongkang di jetty semakin lama
sehingga
malah
menghabiskan
waktu
prorata.
Lihat
lebih
lengkapnya
di
sini:
http://www.indonesiacoalbarge.com/berita-140-.html#.UmiKClP6qB0
31
Wawancara Humas BDM, 2013
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BDM punya mekanisme sendiri yang dibuat secara spesifik untuk pengaturan hirarki
tenaga kerja. Misalnya, bila ada pelanggaran buruh, hal ini akan ditangani oleh divisi
HRD. Para pekerja bila bermalas-malasan atau ‘bandel’ akan diberikan teguran lisan.
Apabilah teguran lisan tidak diindahkan, akan mengikut teguran tertulis, dan terakhir
surat peringatan. Surat peringatan ini dilakukan dalam tiga tahap, setelah itu di PHK, atau
ada keringanan, misalnya uang cuti dipotong atau pemotongan upah.32
Setiap kesalahan yang dilakukan pekerja biasanya diikuti oleh surat peringatan.
Pelanggaran yang paling dianggap serius adalah masalah kehadiran pekerja. Apabila
tenaga kerja bersangkutan tidak hadir selama lima hari berturut-turut, mereka akan
segera diberikan surat peringatan. Tetapi selama ini jarang sekali terjadi pelanggaran
berat, hanya beberapa pelanggaran ringan yang biasa dilakukan para pekerja. Misalnya,
beberapa bulan yang lalu terjadi kasus perjudian, si tenaga kerja diberikan sanksi
pemecatan tidak langsung, dia tetap bekerja sampai masa kontraknya habis.Secara
keseluruhan upah yang diterima oleh karyawan BDM paling rendah 2 juta rupiah, kecuali
3 bulan pertama satu setengah juta hingga dua juta, upah bagi setiap buruh. Upah paling
tinggi adalah delapan juta, ini bagi status tenaga kerja tetap PT BDM.33

Regim Outsourcing dan Eksploitasi Pekerja
Dalam operasi tambang BDM terdapat dua jenis status tenaga kerja: Tenaga kerja
kontrak dan tenaga kerja permananen (tetap). Untuk karyawan kontrak menggunak
formula 3, 6, 11, tiga kali kontrak enam bulan plus satu tahun. Jadi bagi pekerja, agar bisa
menjadi karyawan tetap (permanen), mereka memerlukan waktu kerja sekitar kurang
lebih tiga tahun.
Pola rekruitmen tenaga kerja yang sama juga berlangsung di PT Vale. Status tenaga kerja
juga diberlakukan secara berlapis-lapis. Terutama jenis pekerjaan yang yang melibatkan
pihak ketiga (kontraktor) juga menggunakan mekanisme alih daya (outsourcing). Salah
satunya adalah proyek pemagaran untuk lokasi pabrik yang sudah dilakukan sejak April
2013 itu, kini mulai berjalan. Proyek itu dikerjakan lewat perusahaan sub kontraktor,
salah satunya adalah CV Dahlia. Perusahaan sub kontraktor ini mempekerjakan 25 orang
untuk beberapa tahapan pekerjaan yaitu pemagaran, Cutting atau Land Clearing. Jumlah
tenaga kerja itu sudah inklud di dalamnya dengan pengawas dan mandor setiap helper.
Bagi setiap helper atau buruh kasar itu, diberikan kontrak per hari dengan perhitungan
per jam. Untuk helper mendapatkan upah sebanyak 10 ribu rupiah per jam. Penghasilan
itu biasanya bertambah dengan peningkatan waktu kerja, lewat lembur antara satu
hingga satu jam setengah. Namun terdapat waktu-waktu perhitungan yang berbeda,
misalnya kalau lembur pada hari sabtu, upahnya dihitung tiga jam setiap jam lembur
yang dikeluarkan. Tetapi gajinya diserahkan setiap bulan per tanggal 5 waktu gajian.
Namun buruh mendapatkan hasil bervariasi antara 2, 3 juga hingga 2,5 juta, sudah
termasuk dengan uang transportasi sebanyak enam ribu lima ratus dan uang makan 20
ribu rupiah. Dalam projek PT Vale, uang makan tidak bisa diambil tunai setiap hari, hanya
uang hadir yang diberikan sebesar 10 ribu rupiah.

32
33

Idem
Idem
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Untuk masuk kerja sebagai helper syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai
berikut: Foto Copy KTP, Foto 3x4 satu lembar, Chek up kesehatan. Selama ini buruh
helper direkrut dari desa sekitar, seperti One Pute Jaya, Dampala dan Lalampu.
Sementara itu, bagi tukang batu, jumlah upah yang ia terima adalah 14 ribu rupiah per
jam, dan ditambah dengan insentif, besarannya sama dengan yang diterima oleh helper.
Perbedaan keduanya yang terletak pada gaji harian. Bagi pos yang diisi oleh tukang batu
yang direkrut adalah orang berasal dari Desa Bansala dan Bahometefe.
Para pekerja alih daya PT Vale memang tidak memiliki sandaran yang pasti. Tenaga
mereka diperlukan sehari karena tuntutan untuk mendapatkan upah. Sebab jika dalam
satu waktu mereka tidak bekerja, artinya mereka tidak bisa mendapatkan upah. Karena
semua perhitungan upah dikakulasi lewat tingkat kehadiran setiap harinya, tanpa upah
dasar yang menjadi ikatan atas status mereka sebagai tenaga kerja. Kondisi itu tergambar
sebagai berikut lewat penuturan Azman, pekerja Kontrak PT Vale,
“… Bagi pekerja seperti kami tidak ada istilah gaji basic karena hanya kontrak
harian, jika kami tidak masuk bekerja, kami tidak bisa mendapatkan upah…”
Dalam pengaturan pekerja PT BDM terdapat dua pembagian yaitu, operator Driver atau
DT keduanya berbeda status pembayaran upah tenaga kerja, yakni jenis reguler dan
Tonase. Bagi tenaga kerja Reguler mereka akan dibayar 6000 perjam, jadi kalau dalam
satu hari mereka menerima 42.000. Kemudian ditambahkan dengan uang hadir 12.000
rupiah, gaji pokok 1.2 juta rupiah dan lembur 9000 rupiah per jam. Jadi dalam sebulan
uang yang dihasilkan paling tinggi 4,6 juta rupiah, sudah termasuk bonus 10 ribu per
tongkang. Setiap kapal induk muatan ore terdiri dari 11, hingga 12 muatan tongkang.
Sementara itu, bagi tenaga kerja status upah tonase, upah mereka dibayarkan sebesar
1.300 rupiah per ton. Waktu kerja dari jam 7 pagi hingga 11 malam, kalau semua waktu
itu dipergunakan maksimal para sopir DT bisa membawa 7-8 kali muatan (red). Setiap
truk isinya 30 ton jadi, sehari buruh bisa menghasilkan 210 ton per hari. Hitungan waktu
normal kerja dalam sebulan hanya 20 hari, belum dihitung kerusakan mobil. Maka,
dalam setiap bulan buruh bisa mengantongi uang sebanyak 7-8. Tetapi angka sebesar itu
sulit diwujudkan, karena para pekerja harus mengeluarkan tenaga dan dan waktu yang
ekstra. Mereka harus masuk dari jam 6 pagi pulang menjelang tengah malam antara
pukul 22.00 hingga 23.00 Wita. Sebab hanya dengan bersiasat demikian, mereka bisa
mencurangi waktu para pekerja yang lain misalnya, untuk menghindari antrian pengisian
ore dari exavator.34
Seorang pekerja dari Sulawesi Selatan selama kerja baru sebulan saja ia bisa
mendapatkan upah maksimal tujuh (7) juta rupiah. Tetapi dengan angka sebesar itu ia
harus rela menahan sakit tulang belakang agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal.
Dari hasil 7 juta rupiah yang ia dapatkan, sebagian dikirim ke kampung sebanyak 4,5 juta,
dan 2,5 juta sisanya ia pergunakan untuk bayar kos, hutang, dan biaya makan selama
sebulan. Menurutnya, uang harus dikirim ke kampung karena kalau disimpan sendiri
akan cepat habis. Harga makanan sangat mahal, barang-barang yang lain pun juga
mahal .Meski telah bekerja menguras tenaga, jika tak pandai menyimpan uang, hanya
sedikit yang bisa tersisa oleh mereka setiap bulannya.35

34
35

Wawancara Lakang, 2012-2013
Wawancara Rudi, 2013
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Apalagi ketika musim hujan datang, biasanya mereka mendapatkan hasil yang sedikit,
hanya bisa mendapatkan uang 3 juta rupiah. Kondisi sekarang sedikit lebih baik sebelum
mereka melakukan aksi mogok buruh hauling, perusahaan hanya memberikan upah
9000 rupiah per jam untuk gaji basic. Mogok buruh yang berlangsung selama empat hari
pada bulan September 2013 itu diikuti oleh mogok seluruh divisi lainnya, mulai dari divisi
eksplorasi sampai pada divisi pelabuhan.
Bagi buruh yang sudah berkeluarga memiliki istri dan anak, utang mereka bisa mencapai
2 juta per bulan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka akan semakin kesulitan jika
tidak ada kapal pembeli ore, karena itu artinya lembur juga tidak ada. Padahal, buruh
sangat bergantung pada lembur. Mereka memang harus memaksakan tenaga untuk
mencapai target.

Kondisi Pekerja
Pada akhir tahun 2009, Inco memiliki 3.319 orang karyawan yang berlokasi di Sorowako,
Makassar, Jakarta, dan lokasi-lokasi lain sekitar Sulawesi. Angka ini menunjukkan
pengurangan 291 orang dari tahun 2008 sebesar 5.610 buruh karena diputus hubungan
kerja (PHK). Pada Soal lain, angka ini tidaklah mengherankan, sebab dalam beberapa
tahun terakhir Inco diketahui sedang aktif melakukan rekstruktirisasi agressif dengan
alasan optimalisasi kerja untuk maksimalisasi keuntungan. Di samping itu, meningkatnya
angka PHK ini juga menuai protes baik buruh di Sorowako maupun dari berbagai
kalangan Pemerhati. Pasalnya, PHK banyak terjadi pada tenaga kerja local terutama yang
berada disekitar kawasan pertambangan Inco.
Ketua Serikat Pekerja PT Inco Karman, sebagaimana yang dilansir Kompas 15 Juli 2009,
menyatakan menolak praktek PHK yang dilancarkan oleh perusahaan pada sejumlah
pekerja. PT Vale harusnya menghentikan hubungan kerja pada kontraktor yang
jumlahnya sudah terlalu banyak. PT Vale tidak boleh melakukan restrukturisasi pada
pekerja tambang. Kebijakan PHK, dari PT Vale harusnya dibicarakan terlebih dahulu
bersama Serikat Pekerja sesuai perjanjian kerjasama dan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sementara itu, pada tahun 2009 sebanyak 87
buruh PT Inco dirumahkan atau dipecat, yang keseluruhan disusul 500 orang pada
semester selanjutnya. Diperkirakan realisasi PHK ini akan berlangsung dalam kali
semester sejak 2005 hingga 2011. Ironisnya, dalam kesempatan yang sama pihak PT
Vale mengaku sudah menempuh jalur normatif dengan hanya mengirim surat pada
Kementerian Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans)(Seputar Rakyat,
edisi 2 tahun 2010).
Selain perkara PHK, masalah lain yang perlu digaris bawahi disini adalah nasib buruh alih
daya (outsourcing). Setelah mengatahui hal ini, menjadi sebuah kepantasan apabilah
orang dimana-mana rame menolak bentuk outsourcing.
Contoh yang paling
menyedihkan disini adalah nasib buruh alih daya PT Vale khususnya pada bagian test
mining di Blok Bahodopi Morowali.
Menurut sumber terpercaya dalam perusahaan yang juga pernah menjadi bagian dari
cara kerja ini menuturkan, rata-rata setiap hari para buruh kontrakan dipekerjakan
selama 10 Jam per-hari. Bahkan bisa lebih dari itu, sementara hitungan upah mereka
terlalu rendah jika dilihat dari segi kualitas hasil dan resiko yang akan dihadapi para
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buruh. Dalam sehari dihitung 7 Jam regular kali 6000 atau setara dengan 42.000 ribu
rupiah. Kemudian Offer time atau waktu lembur mereka, selama 5,5 jam hanya dikalikan
5.500 rupiah atau setara dengan 30.250 ribu rupiah. Dalam sehari pekerja hanya bisa
menghasilkan 72.000 ribu rupiah. Biasanya keseluruhan gaji itu tidak diperoleh bersih
atau utuh. Upah pekerja kontrakan ini biasanya dikumulatifkan dalam satu bulan.
Jumlah upah yang mereka terima tidak utuh karena sebagian dikeluarkan untuk
berbagai potongan seperti jamkesmas sebanyak 2 persen dari total upah dan potongan
terhadap perusahaan penyedia tenaga kerja. Jumlah potongan itu terakumulasi dalam
daftar potongan gaji mereka (Andika, 2010).
Para buruh kontrak tersebut waktu kerjanya ditentukan hanya 10 bulan setiap sip oleh
perusahaan kontraktor, atau gelombang penyediaan tenaga kerja. PT Vale hanya
memberikan pegangan berupa Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT) yang durasinya
hanya 3 bulan. Jadi kalau dapat musim yang berpihak, maka mereka masih akan
berkesempatan untuk bekerja. Tetapi jika lagi “naas” maka mereka akan menjadi bagian
dari deretan penganggur.
Penyerapan tenaga kerja PT Vale dalam rencana pembangunan pabrik di Blok Bahodopi
sangat kecil jika dibandingkan dengan daya serap PT BDM. Dalam proses produksi PT
Vale menyerap puluhan tenaga kerja baik saat konstruksi maupun operasi produksi.
Mereka menggunakan teknologi tinggi dalam pabrik peleburan sehingga hanya sedikit
menggunakan tenaga manusia. Berbeda dengan PT BDM yang menggunakan teknologi
Nikel Pig Iron yang diimpor dari China, daya serap tenaga kerjanya relatif lebih besar.
Tabel 8. Jenis dan Jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan Dalam Tahap Konstruksi:
Jenis Tenaga Kerja

Jumlah karyawan PT Inco

Karyawan Kontraktor

Kurang Terlatih

0

120

Terlatih-Lokal

10

140

Terlatih – Asing

10

20

Total

20

280

Sumber: Ka Andal PT INCO/Vale, 2008

Dalam tahap Operasi Produksi hanya memerlukan tenaga kerja yang lebih sedikit dari
tahap Konstruksi. Hal ini berarti akan terjadi pemutusan tenaga kerja kontrak, terutama
skil yang tidak dibutuhkan pada tahap produksi.

Tabel 9. Jumlah dan Jenis tenaga kerja yang dibutuhkan dalam tahap operasi
Jenis Tenaga Kerja

Jumlah Karyawan PT Inco

Karyawan Kontraktor

Kurang Terlatih

38

0

Terlatih-Lokal

31

0
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Terlatih-Asing

2

0

Total

71

0

Sumber: KA ANDAL PT Inco/Vale, 2008

Kebijakan semacam ini juga berlaku di PT MPR. Masyarakat Bahoue yang bekerja
sebagai buruh harian lepas diberhentikan begitu saja oleh pihak perusahaan, terutama
yang bekerja dibagian paling tekhnis seperti pengambilan sampel dan pengawas kapal.
Mereka digantikan dengan buruh yang didatangkan dari daerah lain. Jumlah para
pekerja harian lepas ini memang tidak banyak, hanya berkisar 24 orang yang masuk
bekerja pada jam 7 malam hingga jam 6 pagi. Tidak jarang, karena pemecatan sepihak
seperti ini membuat rumah tangga keluarga di daerah ini tidak aman. Anak dan bapak
kadang berkelahi karena kesulitan hidup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.
Demikian halnya yang terjadi di PT SMI, menurut catatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga
Kerja Kabupaten Morowali, saat ini jumlah buruh yang tedaftar dari PT BDM sebanyak
kurang lebih 2000 orang. Perusahaan ini mempekerjakan sebagian masyarakat lokal
dengan tanpa ikatan kontrak. Umumnya, mereka bekerja pada soal-soal tekhnis di luar
produksi misalnya, mengelola pemberdayaan, nurseri, pembibitan dan humas
perusahaan dengan penduduk setempat. Apabilah perusahaan sudah tidak
membutuhkan mereka, maka akan langsung dipecat dan digantikan dengan sejumlah
pelamar yang sedang antri dari luar daerah.

Mekanisme Kekerabatan Pekerja Migran
Arus migrasi tenaga kerja dari luar Morowali terutama dari Kalimantan, Jawa, Sulawesi
Selatan, menjadi soal tersendiri. Dimana, jenis pekerjaan yang tingkat upahnya relatif
tinggi misalnya sopir truk, pengemudi exavator ditempati oleh orang-orang tersebut.
Mereka bahkan duduk dalam struktur langsung korporasi sebagai karyawan BDM,
sementara yang lainnya hanya terikat kontrak perusahaan kontraktor dan outrsourcing
dengan gaji di bawah satu juta lima ratus ribu rupiah. Soal penduduk asli dan bukan,
juga menjadi salah satu penentuan penerimaan tenaga kerja. Dengan demikian,
perbedaan mencolok tidak saja berlaku dalam jumlah kapasitas tenaga kerja di
pertambangan tapi juga berlaku dalam soal insentif dan gaji yang mereka dapatkan
hingga pada status daerah asal.
Dedi salah seorang migrant pencari kerja dari Lumajang Jawa Timur mengaku sudah
empat bulan berada di Desa One Pute Jaya. Mereka pada awalnya merantau ke
Kalimantan Selatan. Di sana ia bekerja sebagai mekanik bengkel salah satu perusahaan
tambang. Lalu bertemu dengan seorang migran Morowali yang bekerja di salah satu
perusahaan tambang batubara. Dari situ ia dapat informasi bahwa tambang nikel di
Morowali bisa menerima lulusan SMU. Ia lalu memutuskan untuk merantau ke
Morowali. Setiba di Desa One Pute Jaya ia bekerja sebagai Mekanik di PT CMPP. Tetapi
hanya dua bulan aktif bekerja, ia sudah diistirahatkan. “ Bulan ini sudah masuk bulan
kedua sejak saya diberhentikan,” ujarnya. Dia memasukan sejumlah lamaran ke
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beberapa perusahaan tambang, tetapi belum ada jawaban hingga sekarang.
Gambaran keadaan buruh serta magnet pengerahan tenaga kerja juga tergambar dari
apa yang disampaikan oleh Rudi, seorang pekerja tambang asal Luwu Utara Sulawesi
Selatan. Ia menuturkan,
“…kedatangan saya ke sini melalui kakak saya yang datang lebih duluan mencari
kerja. Saat itu syarat lamaran kerja hanya, ijasah, SKCK. Saat ini kami juga
mendapatkan Jamsostek...”

Pola kekerabatan juga dipergunakan oleh perusahaan tambang sebagai alat untuk untuk
merekrut tenaga kerja secara mudah dan murah. Tingginya angka pengangguran di
daerah Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo, Sulawesi Selatan dijadikan
sebagai magnet untuk memperbesar volume eksodus angkatan kerja produktif lewat
pewacanaan peluang kerja melalui perantara keluarga mereka. Orang-orang dari masingmasing daerah itu ditempatkan dalam jabatan tertentu di dalam perusahaan sebagai
pintu bagi para pelamar kerja, bisa melalui seleksi secara langsung maupun lewat back
up mereka. Posisi semacam ini disebut dengan istilah “orang dalam”. Artinya,
pendekatan kekeluargaan ini lebih mirip praktik nepotisme yang sengaja dipergunakan.
Hal itu untuk memberi jaminan pada para pekerja migran. Bahwa mereka akan diterima
sebagai tenaga kerja. Praktik semacam ini memberikan kemudahan bagi perusahaan
tambang, tanpa harus sibuk membuka bursa lowongan kerja.
Demikian pula dengan masyarakat ‘asli Bungku’. Pendekatan ini sebetulnya bukanlah
berbasis suku, tetapi pendekatan representasi tapak projek tambang. Sebenarnya
hampir sama dengan pendekatan rekruitmen tenaga kerja pada umumnya. Namun yang
membedakan, informasi seringkali lebih awal diterima oleh penduduk lokal melalui
perwakilan mereka yang bekerja di posisi personalia atau di bidang kehumasan. Mereka
diberikan hak yang lebih istimewa oleh para HRD perusahaan tambang untuk mencari
tenaga kerja potensial dalam sub-sub proyek tambang yang akan dibuka. BDM dan
perusahaan semacam CMPP, GMU, maupun Vale juga seringkali menggunakan
pendekatan ini. Selain berusaha menjaga hubungan baik dengan penduduk setempat,
perusahaan juga merekrut tokoh-tokoh berpengaruh sebagai humas yang berperan
menjaga komunikasi antara perusahaan dengan penduduk. Pola ini tidak saja berlaku di
PT Vale yang memanfaatkan sejumlah penduduk lokal, belakangan praktik ini juga
dilakukan oleh PT CMPP di desa transmigrasi.
Cara pandang para pekerja migran juga berbeda-beda. Terutama bagi kalangan orang
bugis. Istri mereka justru tidak berpangku tangan mengharapkan gaji yang tinggi yang
dihasilkan suaminya sebagai pekerja tambang. Mereka juga ikut mengembangkan usaha
sendiri dibidang perdagangan memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia, baik itu
menyangkut kebutuhan perusahaan secara langsung maupun kebutuhan para pekerja.
Mereka mengajak sanak saudaranya sebagai karyawan dalam usaha-usaha yang ia rintis,
semacam tenaga kerja dengan pendekatan kekeluargaan. Berikut ini penuturan Umra
istri seorang pekerja pt BDM, migran bugis,
“...Kami ini dulu awalnya berada di Kalimantan Timur, tetapi tidak bagus. Kami
pulang dari Kalimantan langsung ke sini mi, di Bungku. Kami awalnya tinggal ba
jual-jual di Kota Bungku. Tetapi hasilnya tidak bagus. Pada saat itu bapak belum
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masuk kerja di BDM. Karena kondisi itu kami coba untuk untuk pindah kesini,
mencoba peluang baru. Saya coba buka warung coto, ikan bakar. Setelah itu
kemudian bapaknya anak-anak masuk kerja di BDM. Kami sudah tiga tahun tinggal
di sini. Tanah yang kami tempati ini, saya beli pada penduduk di sini...”36

Tetapi dalam merintis usaha, seringkali tidak semulus dengan apa yang mereka
rencanakan. Belakangan tanah semak belukar yang mereka beli pada penduduk
setempat ternyata mulai disengketakan oleh keluarga penjual yang merasa belum
mendapatkan haknya. Lahan itu sekarang satu persatu diklaim oleh kalangan penduduk
setempat yang mengaku sebagai subjek pemlik tanah. Rata-rata harga tanah yang dibeli
oleh para migran bugis dengan luas 15x45, seharga 25 juta rupiah. Lahan seluas itu,
selain digunakan membuka usaha dagangan, mereka juga membangun rumah kos.
Mereka mendapatkan informasi kebutuhan karyawan oleh perusahaan dari suami yang
bekerja dalam perusahaan.
Peluang usaha semacam ini, biasanya disebutkan dalam perencanaan AMDAL
perusahaan sebagai efek domino, dari kehadiran tambang. Para ahli yang ditunjuk oleh
perusahaan berasal dari Universitas terkemuka, membuat perencanaan antisipasi sosial
dan lingkungan dengan mengasumsikan bahwa akan tumbuh jenis usaha lain, diluar
tambang. Peluang itu bisa dikatakan bonus investasi selain rekruirmen tenaga kerja.
Namun asumsi itu tidak serta merta terjadi dalam kenyataan. Dalam praktiknya,
penduduk setempat bukan menjadi pelaku utama. Dalam kasus ini, justru penduduk
lokal semakin agresif menjual tanah pada para migran yang ingin membuka usaha
perdagangan.

Hiburan Pekerja
Terbukanya kantong-kantong produksi tambang di Morowali, memacu pertumbuhan
tempat-tempat hiburan bagi pekerja tambang. Desain tempat hiburan itu tidaklah
mewah tapi hanya berbentuk rumah, di dalamnya terdepat kursi plastik dan sebuah
meja ukuran 1 kali dua. Tempat duduk menghadap ke sebuah layar infokus yang
menampilkan video clip sebuah lagu dengan script syair yang diikuti oleh para
pengunjung.
“Café” begitu sebutan orang Morowali pada umumnya ketika menyebut tempat hiburan
malam yang menjual minuman beralkohol. Café juga menawarkan perempuan sebagai
hiburan tambahan untuk menemani para pengunjung. Para pengunjung menyebutnya
dengan istilah ‘ladis’. Perempuan yang menjadi ladis dipasok dari berbagai daerah,
sebagian besar didatangkan dari Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

36

Wawancara Umra, 8 Oktober 2013
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Tabel. 10 Tempat Hiburan (Café) di Kabupaten Morowali
Desa

Jumlah (Café)

Tompira

1

Korolama

1

Korolaki

4

Bahoue

4

Ganda-ganda

1

Bente

4

Bahomohoni

1

Bungku

3

Bahomotefe

1

Lele

1

Dampala

1

Bahodopi

2

Bahomakmur

1

Fatuvia

1

Jumlah

28
Sumber: Survei pribadi, 2013

Setiap para pekerja tambang atau para pengunjung yang datang akan disajikan minuman
beralkohol. Mereka menyebut hitam atau putih, atau bir hitam atau putih. Karena
menjual dua kenis minuman itu untuk satu ukuran botol besar bir putih, para pekerja
tambang harus mengeluarkan uang sebsar 40 ribu rupiah. Pemilik tempat hiburan itu
juga menyediakan perempuan penghibur.
Para pemilik café yang ada di Kota Bungku Tengah adalah bekas tim sukses Anwar Hafid
ketika maju dalam Pilkada 2013. Mereka mendapatkan izin untuk mendirikan hiburan
malam atas izin masyarakat setempat. Mereka juga mendapatkan pasokan minuman dari
oplosan “cap tikus” yang dipasok dari Kota Poso.
Para pengrajin cap tikus di Kota Poso memasok cap tikus itu lewat mobil-mobil rental di
taruh dalam plastik tebal di bungkus karung putih. Pasokan ini dimuat sekali dalam dua
minggu dengan omzet 1, 5 juta rupiah. Pedagang pemasok cap tikus melakukan transaksi
secara sembunyi-sembunyi. Mereka khawatir jika tercium oleh aparat keamanan
urusannya bisa panjang. Uang yang mereka kumpulkan menjadi tidak berarti kalau
mereka di penjara. Alasan mereka menjual minuman oplosan itu, hanya sekedar untuk
menambah pendapatan memanfaatkan momentum booming tambang nikel.
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Sejak berdirinya café, angka perceraian juga meningkat tajam. Karena kebanyak suamisuami yang sering mengunjungi café, memilih menceraikan istrinya dan menikah dengan
para ladis. Anehnya, para ladis itu tetap bekerja di café dan di antar oleh suaminya setiap
malam.
Perempuan yang dipekerjakan sebagai ladis dalam Cafe, umumnya lebih tertarik pada
pria dewasa yang agak matang, atau terlihat mapan. Biasanya lelaki dengan umur tua
dianggap tidak terlalu banyak tingkahnya, tapi lebih royal dan banyak uang dari pada
anak muda. Jika para pekerja tambang umur muda datang, mereka hanya suka
mengencani para perempuan itu, dan sedikit mengeluarkan uang.37
Menurut para pekerja yang sering berlangganan konsumsi minuman alkohol, dan juga
jasa seks. Para perempuan itu datang dari berbagai tempat seperti Palu, Manado, Sulsel.
Tetapi jumlah terbanyak datangnya dari perempuan suku To Laki Sulawesi Tenggara.
Perempuan To Laki ini memiliki perawakan oriental para pekerja menyebutnya” mirip
orang China”. Obsesi seksualitas para pekerja tambang yang bekerja di dalam
perusahaan tambang China ini senang dengan tipe perempuan semacam itu.38
Pada awal tahun 2013, para perempuan di Desa Bente sekali waktu demonstrasi,
melakukan sweeping di kos-kosan dengan para ladis. Aksi Para ibu rumah tangga ini
dipimpin oleh ibu PKK, sebagai respon atas merebaknya kebudayaan baru tersebut. Para
kelompok pengajian merasa terusik dan menganggap bisnis tersebut menganggu
ketentraman mereka. Para ibu rumah tangga itu menganggap bahwa kehidupan rumah
tangga menjadi tidak harmonis sejak kehadiran Cafe. Mereka juga menuding banyak
suami yang selingkuh dan menghabiskan uang untuk para perempuan yang ada di Cafe,
dan menelantarkan istri dan anaknya. Meski demikian, protes hanya terjadi di seputar
Kota Bungku, di tempat lain, nyaris tidak terdengar protes semacam itu.

Keselamatan Pekerja Dipertaruhkan
Deretan resiko keselamatan kerja yang paling rentan, secara umum berada pada posisi
sebagai tenaga tekhnis test mining. Mereka berada paling dekat dengan lokasi-lokasi
galian rentan tertimbun tanah, atau reruntuhan saat pengambilan sampel oleh exavator.
Mereka biasanya berkema mengikuti tujuan para geolog, jaraknya sangat jauh dari
pemukiman berada dalam hutan rimba yang sepi. Saat ini ada 27 perusahaan yang
beroperasi di Kabupaten Morowali, semuanya menggunakan pola-pola industri keruk
dengan karakter semacam ini.39
Bermodal palu geologi, para buruh ini yang rata-rata direkrut dari anak muda yang putus
sekolah atau jenjang pendidikan setara SD hingga SMU. Di arahkan berlomba masuk
dalam lubang sampel tambang (bulk sampling) untuk mencari titik-titik tanah yang
mengandung unsur nikel. Potensi terhimpit buket eskavator, terpercik material berupa
batu tajam, terpeleset yang bisa mengakibatkan patah tulang, dan tertabrak truk adalah
kelengkapan bahaya lainnya sudah sering terjadi, namun sangat sedikit yang
terpublikasi.40
37
38
39
40

Wawancara Iban, 2012-2013
Wawancara pekerja BDM, 2012-2013
Wawancara pak Dewa, salah seorang buruh, dan pengamatan langsung tahun 2010- 2013
Dialog dan wawancara dengan pekerja dari berbagai perusahaan sejak tahun 2010-2013
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Kerasnya medan kerja dan aturan dan standar yang diberlakukan dalam operasional PT
Vale. Menimbulkan keluhan tersendiri dari para tenaga kerja. Sesekali mereka ingin
protes, namun mereka segan. Sebab dari beberapa pengalaman, jika terjadi protes
biasanya mereka akan langsung mendapat Surat Teguran Pekerja (STEP) yakni dari
kontraktor penyedia tenaga kerja dan dari pihak PT Vale sendiri.41
Begitu pun dengan kesalahan-kesalahan ringan yang mereka lakukan misalnya,
mengemudikan kendaraan tambang diluar jam kerja, atau memindahkan kendaraan
diparkiran untuk maksud belajar tanpa keputusan dari perusahaan, maka niscaya para
petinggi perusahaan itu akan langsung memecat mereka.
Aturan kerja yang ketat semacam ini menyulitkan para buruh mengembangkan diri, pada
jenis keterampilan lainnya. Berikut pengakuan salah seorang buruh yang kini masih aktif
sebagai buruh kontrakan PT Vale, ” Kami merasa ketika sedang bekerja tidak menjadi diri
sendiri dan tidak menikmati hidup. Nanti setelah pulang kekampung dan berada
ditempat tidur barulah merasa nyaman dan merdeka. PT Vale anti kritik, dan tidak peduli
dengan keluhan dan penderitaan kami. Padahal setiap hari kami menghasilkan uang
untuk mereka”.42
Dalam waktu berkantor atau berada di dalam kamp, setiap buruh dilarang mengeluarkan
kata-kata atau teguran yang berbau kritik terhadap PT Vale . Nasib sial pernah dialami
buruh lainnya, ketika hanya menegur makanan yang sudah satu minggu disajikan oleh
perusahaan. Langsung diputus kontrak, dan dipecat tanpa ada kesempatan untuk
melakukan pembelaan diri. Bahkan gaji mereka dipotong keseluruhan bilamana
kedapatan tidak mematuhi sejumlah aturan yang ditetapkan oleh PT Vale. Jangan-kan
untuk berpikir kenyamanan kerja, upaya untuk meminta kenaikan gaji saja, para buruh
justru mendapat teguran dan langsung dirumahkan alias dipecat.
Tingkat keselamatan pekerja dalam praktik operasi PT Vale memang berbeda-beda dari
setiap unit-unit kerja. Bagi tenaga kerja alih daya CV Dahlia yang bekerja melakukan
proses pemagaran lokasi pabrik nikel mendapatkan fasilitas Keselamatan Kerja sebagai
berikut: Sepatu, Kacamata, Helm, Rompi Masker, dan Kaos tangan. Namun kadangkadang para pengawas agak longgar dalam memberlakukan standar penggunaan alat
keselamatan kerja itu. Mereka kadang memberikan istirahat jika kami para tenaga kerja
sudah kelihatan sangat kelelahan. Waktu istirahat yang diberikan biasanya 2 hingga 3
jam, tetapi tidak menentu karena hanya bersifat insidental saja. Kadang-kadang
tergantung kondisi terik matahari dan beban kerja. Dalam keadaan tertentu, para pekerja
juga akan mendapat peringatan dari mandor jika salah satu alat keselamatan tidak
dipergunakan. Tetapi hanya ditegur saja tidak ada hukuman yang berat. Biasanya
dimaklumi karena mereka tidak terbiasa menggunakan semua perlengkapan itu,
misalnya kacamata. Para pekerja terganggu penglihatan, matanya jadi kabur apalagi
kalau sedang berkeringat.
Penilaian pekerja CV Dahlia terhadap kebijakan kontraktor PT Vale, termasuk buruk.
Mereka menduga perusahaan telah membuat kontrak yang tidak jelas. Para pekerja alih
daya itu meyakini bahwa standar keselamatan dari PT Vale cukup tinggi jauh lebih dari
standar yang dipakai sekarang ini. Misalnya dilarang masuk kerja jika standar
keselamatan tidak dipenuhi, atau aturan naik kendaraan, tidak boleh melebihi kapasitas
41
42

Wawancara buruh test mining, 2010
Wawancara Putera Bapak Alwi, almarhum anak pejuang anti INCO tahun 1999-2002
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muatan.
Sementara itu, dalam operasi tambang ore, keluhan yang dirasakan oleh para buruh
adalah tulang belakang. Penyakit itu menyerang pada malam hari ketika menjelang
waktu istirahat. Apalagi dari segi fasilitas kerja terdapat banyak perbedaan mencolok,
kalau dump truk milik BDM misalnya menggunakan fasilitas AC. Tetapi karena medan
kerja dan jam kerja yang tidak beraturan tetap saja penyakit tulang belakang menyerang
mereka. Berbeda dengan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kontraktor, mereka
tidak ada AC untuk menghemat penggunaan bahan bakar. Sehingga para buruh yang
membawa DT milik kontraktor, rata-rata mandi debu, selain sakit tulang belakang
mereka juga seringkali mengeluh gangguan pernapasan dan sakit dada. Kondisi jalanan
yang buruk, pendakian yang curam, serta perjalanan yang panjang dan berdebu
merupakan sebab-sebab dari munculnya dua penyakit itu.

Gambar.10 Kecelakaan Kerja Buruh Bintang Delapan Mineral
Truk Pekerja Tambang yang terbalik (Dok.Jml, 2012)

Dari segi kesehatan, hanya dua perusahaan yang memberikan pelayanan semacam ini
yaitu BDM dan PT Vale, itu pun hanya jenis pengobatan ringan, yang bisa dilakukan di
klinik milik BDM. Tetapi kalau terjadi insiden atau kecelakaan kerja yang lebih serius
terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit. Misalnya kecelakaan yang terjadi pada tahun
2013 yang dialami buruh BDM, terjadi kecelakaan tapi klinik perusahaan tidak mampu
menangani, sehingga harus dirujuk ke rumah sakit tentara di Kota Kendari Sulawesi
Tenggara. Terdapat dua ambulans di klinik BDM untuk merujuk pekerja yang sakitnya
cukup parah.
Standar keselamatan pekerja yang buruk tidak saja dialami para buruh sub kontraktor PT
Vale yang ada di blok Bahodopi Morowali dan BDM. Kasus yang sama juga terjadi pada
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tambang ore sekelas IUP di sekitar Mori Atas dan Kolonedale. Tingkat keselamatan
tenaga kerja juga sangat buruk. Pada tanggal 21 September 2013, terjadi kecelakaan
kerja PT GSMI. Seorang buruh yang sedang mengambil sampel di sekitar timbunan ore.
Ia tidak menyangka kuku baket excavator itu akan menancap di pungungnya. Tancapan
kuku baket itu mengakibatkan pungungnya terbelah dua. Korban tersebut langsung
tewas seketika.43
Korban lainnya menyusul setelah itu. Kejadian nahas itu terjadi setelah pulang kerja, ia
terseret oleh longsor check dump, tempat penampungan limbah tambang yang dibuat
dari gundukan tanah secara manual. Karena saat itu terjadi hujan deras akhirnya check
dump itu benar-benar longsor total dan menimbun tenaga kerja tersebut. Ia pun tewas
seketika itu juga.44

43
44

Wawancara Hamid, aktivis Kolonedale, 2013
Idem
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VI.
Sebab-sebab Perlawanan Rakyat

Perjuangan Tani One Pute Jaya
Sejarah perlawanan One Pute Jaya dan berkenalan dengan YTM di mulai pada tahun
1994. Seiring dengan eskalasi peminggiran yang dilancarkan oleh PT Vale (dulu bernama
Inco), masyarakat menginisiasi sejumlah aksi-aksi protes. Proses investigasi dan
kampanye rangkaian dilakukan secara bergelombang dan bertahap. YTM secara langsung
terlibat memfasilitasi warga melakukan advokasi. YTM dan warga membentuk tim 7. Tim
7 ini kemudian menjadi wakil warga dalam setiap dialog perjuangan melawan PT Vale.
Beberapa kali dilakukan dialog di Kota Palu, mulai dari DPRD, Pemda Provinsi Sulawesi
Tengah tapi tak kunjung memberikan kepastian. Solidaritas dari warga desa sekitar pun
lemah. Bahkan mereka seringkali kali dicibir dan dianggap “gila” karena melawan
perusahaan besar sekelas PT Inco/Vale dan pemerintah.
YTM saat itu setia mendampingi petani dengan berbagai macam program penguatan
kapasitas. Salah satunya adalah fasilitasi pemetaan partisipatif wilayah transmigrasi
bersamaan dengan wilayah adat Desa Bahometef yang dikalim PT INCO. YTM juga
menerbitkan banyak bacaan dan publikasi pelanggaran INCO dan penderitaan yang
dialami oleh warga One Pute Jaya. Terbitan itu bahkan dirangkum dalam sebuah buku
berjudul Buruk Inco Rakyat Digusur” yang ditulis oleh Arianto Sangaji, pada saat itu
masih menjabat sebagai Direktur. Buku ini baru bisa dite ada terbitkan pada tahun 2002.
Dari hasil kerja yang pengorganisasian dan gelombang protes yang dilancarkan mampu
menarik konsolidasi internal petani secara massif. Pada tanggal 6 Mei tahun 2001
bersama-sama dengan aktivis YTM petani membuat sebuah ikrar perlawanan yang
diabadikan melalui Deklarasi One Pute Jaya. Dalam sidang rakyat itu disepakati beberapa
poin penting:
1. Menolak Setiap Kegiatan Apapun yang akan dilakukan oleh PT Inco dalam
wilayah Desa One Pute Jaya dan Desa Bahometefe;
2. Menolak Rencana Pemerintah Sulawesi Tengah yang ingin memindahkan
One Pute Jaya ke tempat lain;
3. Khusus Rakyat Bahumetefe dan Bahomoahi mendukung sepenuhnya
perjuangan rakyat One Pute Jaya dalam usaha mendesak diterbitkannya
sertifikat sesuai aturan dalam waktu singkat;
4. Memperingati dan mendesak PT Inco agar segera mencabut semua patokpatok yang dipasang dalam wilayah Desa One Pute Jaya dan Desa
Bahumetefe;
5. Desa One Pute Jaya adalah bagian dari wilayah tanah milik adat masyarakat,
yang telah diserahkan kepada Departemen Transmigrasi sesuai berita acara
penyerahan yang tertuang dalam kesepakatan 28 Juli 1984, ditanda tangani
Gubernur Sulawesi Tengah, Kanwil Transmigrasi Sulawesi Tengah, Kanwil

Agraria Sulawesi Tengah, Bupati tingkat II Poso, Camat Bungku Tengah dan
Kepala Desa Bahumetef (Sangaji, 2001)

Perjuangan One Pute Jaya terbilang sangat panjang, setelah berganti empat kali periode
gubernur Sulawesi Tengah dari Paliuju ke Ponulele dan ke Paliuju kembali, barulah ada
titik terang. Datlin Tamalagi sebagai pejabat Bupati tahun 2007 mengeluarkan memo
pada BPN, berdasarkan hasil negosiasi dengan warga. Datlin saat itu meminta BPN
segera menerbitkan sertifikat.

Gambar 11. Ekspresi Protes Masyarakat One Pute Jaya
Grafitti Protes Masyarakat One Pute Jaya terhadap PT Vale/Inco
(Dok. JATAM Sulteng, 2010)

Tetapi upaya itu tidak berjalan mulus. Saat Tim 7 menyerahkan memo itu pada Daming,
Ketua BPN Morowali. Ia tidak bersedia karena sertifikat bukan kewenangan Bupati, tetapi
Badan Pertahanan Nasional, melalui restu Gubernur Sulawesi Tengah. Daming kemudian
menantang warga One Pute Jaya saat itu untuk benar-benar melakukan aksi yang serius
jika ingin mendapatkan sertifikat. Para petani berang, mereka merasa tantangan dari
Kepala BPN harus dijawab dengan aksi pendudukan yang serius, melibatkan seluruh
penduduk One Pute Jaya.
Segera Tim 7 akhirnya pulang ke One Pute Jaya dan mengajak seluruh warga termasuk
anak-anak untuk ikut ke Kota Bungku.Aksi berlangsung di kantor BPB dengan
perencanaan pendudukan. Mereka membawa bekal, sayur, beras dan beberapa
keperluan untuk bertahan saat melakukan aksi. Setelah melewati dua hari tiga malam,
para petani sudah mulai kelelahan saat akhirnya terbit surat edaran dari Gubernur
Sulawesi Tengah yang memanggil warga untuk bertemu, membicarakan nasib mereka.
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Tetapi sebagian masyarakat tidak percaya, karena berbagai macam pertemuan yang
difasilitasi YTM sebelumnya di Kota Palu, tidak membuahkan hasil yang signifikan. Tetapi
Tim 7 tetap bersikukuh, mereka percaya bahwa penderitaan sudah harus segera diakhiri
dengan bertemu langsung dan berdialong dengan Gubernur Sulawesi Tengah. Setelah
melalui dialog panjang dalam pertemuan itu akhirnya disepakati penerbitan sertifikat
pada warga One Pute Jaya. Akhirnya, seluruh petani itu berhasil mendapatkan sertifikat
lahan dua yang selama ini diperjuangkan panjang.

Pasang Surut Gelombang Perlawanan
Perlawanan rakyat Morowali terhadap ekspansi tambang mengalami dinamika
tersendiri. Riak-riak protes muncul dan tenggelam dalam bentuk-bentuk tuntutan yang
baru. Setelah perlawanan masyarakat One Pute Jaya, muncul kelompok baru yakni,
Gerakan Masyarakat Lingkar Tambang (Gerlita). Gerlita adalah salah satu gerakan
pemuda dan mahasiwa Morowali yang menyuarakan beberapa tuntutan baru terhadap
PT Vale. Aksi pertama mereka dilakukan pada 15 februari 2010, Gerlita meminta PT Vale
segera melakukan ganti rugi lahan masyarakat yang telah diklaim oleh PT Vale.
Gerlita yang mengaku telah mendapat dukungan dari Himpunan Mahasiswa Peduli
Tambang Blok Bahodopi, Masyarakat Desa Geresa, Kolono, Ululere, Bahomotefe,
Bahomoahi, dan sejumlah desa lainnya yang berada dalam lingkar Blok Bahodopi,
meminta kepemilikan saham local masyarakat dalam operasi perusahaan yang minta
diwujudkan keseluruhan masyarakat di Blok Bahodopi. Dan tuntutan lainnya adalah
penyelesaian penerbitan sertifikat bagi lahan-lahan warga transmigrasi yang selama ini
“tidur” akibat “dijara” oleh Kontrak Karya PT Vale.
Tanggal 28 februari 2010, Gerlita kembali melancarkan aksinya di Kantor PT Vale yang
terletak di Seba-Seba Morowali. Aksi ini sempat memanas dan diwarnai adegan dorongdorongan, antara masyarakat dengan aparat Brimob dan Kepolisian. Karena masyarakat
yang datang dalam keadaan marah dihadang sebanyak delapan puluh orang pasukan
Brimobdan Polisi dari Polres Morowali. Protes ini menuai hasil setelah terjadinegosiasi
yang panjang. Terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dihadiri oleh sejumlah
pejabat penting lapangan PT Vale, yakni Paraulian Marpaung sebagai Manager Proyek
CoW Bahodopi dan H. Rahim Said sebagai eksternal dan Government Relation wilayah
Blok Bahodopi. Adapun kesepakatan yang dicapai terdiri empat point; (1) Bahwa akan
diadakan pertemuan antara 3 pilar yaitu pemerintah, PT Vale dan Masyarakat Blok
Bahodopi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali;(2) Bahwa
pertemuan tersebut akan dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Maret 2010;(3) Bahwa
waktu dan tempat pertemuan akan ditentukan kemudian tetapi masih tetap dalam
kawasan Blok Bahodopi; (4) Apabilah pertemuan tersebut tidak dilaksanakan oleh PT
Vale sampai batas waktu yang ditentukan.Maka Vale bersedia untuk menghentikan
sementara aktivitas operasionalnya di Blok Bahodopi.
Pada tanggal 1 Maret 2010 bertempat di Balai Desa Lele Kecamatan Bahodopi
dilaksanakan pertemuan tiga pihak yakni Antara Pemerintah Daerah Kabupaten
Morowali, Pimpinan Manajemen PT Vale, dan Masyarakat Lingkar Blok Bahodopi
sebanyak 11 Desa. Pertemuan ini setelah melalui rangkaian perdebatan yang alot
akhirnya mencapai sebuah kesepakatan, diantaranya sebagai berikut; (1) Pihak PT Vale
diberikan tenggang waktu sampai pada bulan April 2010 untuk segera merealisasikan
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Kontrak Karya yaitu pembangunan pabrik dan pembangunan jalan yang
menghubungnkan Propinsi Sulawesi Tengah dan Propinsi Sulawesi Selatan;(2) Apabilah
pihak PT Vale tidak merealisasikan butir satu diatas, maka perusahaan itu diminta
segera melepaskan seluruh areal Kontrak Karya yang berada di Blok Bahodopi seluas
kurang lebih 36.000 Ha. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;(3) Dana
Community Developmenakandiberikan paling lambat 20 hari terhitung setelah
pertemuan dilakukan. Dana Comdevituakandisalurkan kepada 11 desa yang masuk
dalam kawasan lingkar Blok Bahodopi; (4) Apabilah PT Vale tidak lagi melanjutkan
Kontrak Karya di Blok Bahodopi sebagaimana isi perjanjian tersebut. Maka masyarakat
akan menuntut ganti rugi pada PT Vale yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Morowali.

Gambar. 12 Deklarasi Korban Tambang Sulteng
(Dok. JATAM Sulteng, 2012)

Setelah proses penandatangan kesepakatan tersebut,PT Vale tidak juga memberikan
kepastian terhadap sejumlah tuntutan masyarakat. Pada 12 Juni 2010 masyarakat dari
11 desa dibawah komando Gerlita berkeliling dan berkonvoi ke kantor-kantor pusat
eksplorasi Inco termasuk di Seba-seba. Kali ini aksi bertujuan meminta kejelasan sikap
perusahaan atas tuntutan mereka. Namun setiba disana mereka tidak menemukan
siapapun untuk dimintai keterangan. Karena tidak mendapat jawaban yang memuaskan
dari pihak perusahaan. Rombongan demonstranmendatangi kantor lapangan PT Vale di
Desa Le-le. Mereka melampiaskan kekesalan dengan menyegel kantor dan mengusir
sejumlah karyawan yang ada didalam. Masyarakat juga menyegel sejumlah peralatan
lapangan perusahaan dan melakukansweepingterhadap alat-alat berat dan karyawan
yang beroperasi, untuk berhenti sementara.
Akibat dari aksi penyegelan kantor itu, pengamanan PT Vale semakin terus ditingkatkan.
Menurut sumber terpercaya dalam PT Vale , dilokasi penambangan blok Seba-Seba
perusahaan sudah menempatkan 2 Orang aparat Kepolisian dan 2 orang TNI (Babinsa),
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yang masing-masing diberi honor sebesar 2 Juta rupiah per-bulan. Pengamanan ini juga
berkaitan dengan aktivitas Test Mining yang sedang dilakukan PT Vale. Sebelumnya PT
Vale jarang sekali memasang aparat negara di wilayah Blok Bahodopi.
Aksi sejenis juga dilakukan masyarakat sembilan desa lingkar tambang PT BDM, tahun
2010 berawal dari banjir yang menyapu Desa Keurea, Bahumakmur, Bahodopi, dan
Dampala, ratusan masyarakat melakukan aksi demonstrasi. Masyarakat yang telah lama
menyimpan “bara api” kebencian terhadap perusahaan membakar timbang nikel serta
merusak beberapa fasilitas kantor lapangan perusahaan. Akibatnya, sebanyak 28 orang
ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Morowali.
Saat 28 orang itu ditangkap, proses ini menimbulkan ketakutan ditengah-tengah warga,
terutama masyarakat transmigran Bahumakmur. Proses penangkapan sejumlah petani
dilakukan tengah malam. Aparat kepolisian menggunakan mobil truk Dalmas
mengelilingi kampung mencari beberapa nama yang dianggap terlibat sambil membawa
senjata api menggedor pintu dan menyeret orang-orang yang dianggap terlibat dalam
aksi pembakaran tersebut.
Teror pelumpuhan mental terhadap warga tidak hanya berakhir disitu, pasca aksi
perusahaan mengantisipasi protes warga dengan memasang banyak spanduk diseputar
sembilan desa lingkar tambang. Spanduk itu dituliskan berbagai macam ancaman tindak
pidana apabila melakukan protes dan melakukan terhadap perusahaan.
Aksi sejenis ini kemudian dilakukan kembali oleh warga pada tanggal 12 Januari 2012
sekitar 200 orang petani dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat
Menggugat melakukan pendudukan di jalan Koridor perusahaan tambang PT Bintang
Delapan Mineral. Dalam tuntutannya, mereka mendesakagar janji perusahaan3 Februari
2011untuk memberikan 5000 rupiah per metrik dari penjualan ore, segera
direalisasikan. Aksi diikutioleh masyarakat yang berasal dari Desa Labota, Fatuvia,
Keurea, Bahodopi, Lalampu, Siumbatu, Dampala dan Lele. Demonstrasi pun berlangsung
tegang karena mendapat pengawalan 3 truk anggota Kepolisian dari Polres Morowali
dan Polsek Bahodopi. Masyarakat membubarkan diri pada 15.30 wita dan berjanji akan
kembali melakukan aksi serupa pada 2 Februari 2012, lebih duluan dari waktu yang
dijanjikan perusahaan.
Pada waktu yang sama, aksi berbeda juga dilakukan oleh sejumlah masyarakat lingkar
tambang Inco dengan nama yang sama Aliansi Rakyat Menggugat (ARM). Jumlah massa
juga diperkirakan 200 orang, mereka mendatangi kantor Bupati Morowali dan kantor
DPRD Morowali menyatakan sikap dengan satu tuntutan: ” Mendesak pada pemerintah
Kabupaten Morowali untuk mengusir Inco keluar dari Morowali.” Tuntutan itu dipicu
oleh sengketa lahan yang warga yang selama ini diduduki oleh perusahaan.
Sementara itu, di Kolonedale, Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (Fopli) sebuah
organisasi lingkungan lokal yang menghimpun pemuda setempat aktif melakukan protes
terhadap dampak PT MPR. Sejak tahun akhir tahun 2011, organisasi tersebut bersama
sejumlah anggotanya melakukan aksi longmarch seminggu sekali mengelilingi Kota
Kolonedale sambil membawa spanduk bertuliskan” tutup PT MPR, Bupati Morowali
perusak lingkungan.
Protes mereka berawal dari dampak pembungan limbah tailing ore PT MPR yang
diarahkan secara sporadik ke permukaan laut dan pada musim hujan mengalir
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dipemukiman warga. Hingga tahun 2012, tercatat sudah 200 orang warga Bahue dan
Ganda-ganda yang terserang penyakit gatal-gatal. Namun disaat bersamaan Pemerintah
Kabupaten Morowali tutup mata dengan persoalan ini. Hingga tahun 2012, tidak
tindakan yang memadai dari pemerintah setempat untuk menyikapi masalah yang telah
menimbulkan korban difihak rakyat.
Sebelumnya pada agustus 2011, bertepatan dengan bulan ramadhan, sejumlah ibu-ibu
dari Desa Ganda-ganda melakukan protes didepan jalan raya yang kini telah dijadikan
koridor Hauling oleh PT MPR. Belasan ibu rumah tangga tersebut melakukan protes
dengan memasang tenda ditengah jalan dengan maksud menghentikan aktivitas
perusahaan. Bukannya mendapat tanggapan, justru, mereka diseret oleh Polsek Petasia
yang datang membubarkan aksi mereka. Karena tindakan represif semacam itu
membuat sebagian masyarakat trauma ikut dalam demonstrasi.45

Lahirnya Serikat Pekerja
PT BDM sudah tidak membuka penerimaan kerja untuk penambangan karena penerapan
UU Minerba tahun 2014. Saat ini manajemen perusahaan itu sedang memikirkan
pengurangan tenaga kerja sebanyak 1652 orang, terutama untuk jenis pekerjaan
produksi ore.
Target karyawan pabrik pengolahan nikel atau smelter adalah 2500 orang. Untuk
rekruitmen bulan September 2013, terdapat 250 orang laki-laki dibutuhkan dan masih
akan terus bertambah secara bertahap hingga targer operasi pabrik bulan Januari 2015.
Komitmen dengan desa kita proritaskan, tetapi faktanya hampir semua orang yang
memiliki potensi sebagai tenaga kerja, sebagian besar sudah terserap sebagai pekerja
tambang. Jadi, saat ini BDM sudah mulai kesulitan mencari tenaga kerja potensial.
BDM adalah satu-satunya perusahaan tambang di Morowali yang memberikan ruang
bagi berdirinya Serikat Pekerja. Awalnya serikat ini bernama Serikat Pekerja Lingkar
Tambang (SPLT) kemudian bertranformasi menjadi Serikat Pekerja Bintang Delapan
Group (SPBDG). Serikat Pekerja Bintang Delapan Group mulai berdiri pada tahun
2012.Namun berbagai kendala akhirnya baru terealisasi pada tanggal 28 September
2013 dilakukan Kongres Serikat Pekerja Tambang Side Morowali.
Kongres Serikat Pekerja Tambang Side Morowali menghasilkan beberapa rekomendasi
yang sifatnya minimum. Tuntutan pekerja itu mewajibkan pada pengurus untuk
membuat surat audiens terhadap manajemen PT BDM. Audiensi itu bertujuan untuk
membicarakan masalah umum yang dialami para pekerja, misalnya, kontrak karyawan
yang salah redaksi dan masalah isu ancaman PHK. Jumlah pekerja yang terdaftar sebagai
anggota dalam buku pendaftaran tenaga kerja BDM, baru sekitar 400 orang dari sekitar
1500 tenaga kerja.
Keberadaan serikat disambut baik oleh pekerja. Organisasi ini memberikan ruang yang
lebih luas bagi pekerja untuk mengkomunikasikan tuntutannya karena seluruh syarat
lahirnya serikat sudah dipenuhi. Pelantikan pengurus akan dilakukan pada tanggal 4
Oktober 2013. Keinginan untuk mendapatkan perlindungan dari Serikat Pekerja juga
dirasa penting oleh beberapa Pekerja, seperti yang diungkapkan Ulla seorang pekerja
45

Wawancara Sunsia, perempuan desa Ganda-ganda, 2012
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migran dari Sulawesi Selatan,
“ dorongan saya masuk serikat adalah menjaga kepentingan dan hak dari
kebijakan sewenang-wenang perusahaan”.

Awalnya dua serikat pekerja yang dibentuk tidak direspon dengan baik oleh perusahaan.
Menurut mereka, keberadaan dua serikat justru akan menyulitkan perusahaan
mengontrol dan berkomunikasi. Untuk mewujudkan ide para manager itu, sehingga
perusahaan merekrut salah satu pimpinan serikat dan menempatkannya di bidang
kehumasan. Pimpinan serikat itu diberi tugas untuk pengembangan komunitas, melalui
kegiatan-kegiatan CSR, Comdev, termasuk merancang konsep pengelolaan dana. Setelah
ia dimasukan dalam struktur kehumasan, cara pandangnya tentang serikat pun diubah.
Ia lalu mengembangkan sebuah serikat baru yang lebih cocok disebut sebagai organisasi
mediator, terutama untuk menjaga komunikasi antara buruh dengan para manajer.
Terbukti ketika munculnya inisiatif serikat baru ini menebarkan angin segar bagi para
manajer karena sudah ada yang bisa menjembatani komunikasi antara buruh dengan
kepentingan mereka untuk menegosiasikan beberapa hal yang urgen misalnya, soal upah
dan restrukturisasi tenaga kerja dan lain-lain.46
Sistem rekruitmen anggota pun berubah, serikat hanya menampung keanggotaaan
karyawan BDM secara langsung. Bagi karyawan kontraktor dan sub kontraktor tidak
menjadi bagian dari Serikat. Para pimpinan serikat beralasan bahwa setiap perusahaan
sub kontraktor memiliki aturan sendiri terhadap tenaga kerjanya. Jadi, serikat pekerja
baru yang mereka maksud di atas hanya untuk karyawan BDM itu sendiri. Setiap anggota
baru yang ingin bergabung dengan serikat pekerja ini dinyatakan sah, apabila sudah
mengembalikan formulir.
Meskipun demikian, dari sekitar 28 perusahaan tambang yang beroperasi produksi nikel
di Morowali, hanya BDM yang mengakomodir tuntutan pembentuk serikat buruh.
Beberapa perusahaan lainnya tidak menunjukkan niat yang serius, selain tidak jelas
proposal pembangunan smelter. Tampak sekali dari pola rekruitmen tenaga kerja oleh
perusahaan yang selalu melakukan sirkulasi setiap tiga bulan. Praktik itu menunjukkan
mereka hanya menggunakan tenaga para pekerja sementara, dalam proses ekspor ore
mineral.
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VII.
Asal Usul Pragmatisme

Birokrasi Korup
Pada tahun 2012, Tim penyelidik Kejaksaan Agung (Kejagung), melakukan pemeriksaan
terhadap empat orang pejabat Pemkab Morowali. Pemerikaan dilakukan di Kejaksaan
Tinggi (Kejati) Sulteng. Sejumlah pejabat Kabupaten Morowali yang diperiksa masingmasing Sekkab Morowali, Syahril Ishak, Kepala DPPKAD Morowali, Haerudin Rompone,
Kabag Anggaran DPPKAD, Alamsyah serta Kepala BPN Herlina Lawasa. Para pejabat itu
diduga terlibat dalam korupsi dana Anggaran Pendapatan daerah. Sementara itu,
menyusul pemeriksaan terhadap Kepala Dinas ESDM Morowali, Umar Rasyid serta
Pimpinan PT Latanindo, Syarifudin Hafid, sebagi saksi, kasus dugaan korupsi
penyimpangan IUP dan Belanja ) Daerah (APBD) Kabupaten Morowali 2009-2010 sebesar
Rp 54 miliar (Kompas edisi 2012, JPNN edisi 11 Oktober, 2012).
Namun setelah proses penyelidikan itu digelar, perkara ini hilang begitu saja dan tidak
ada satu pun dari pejabat itu yang ditetapkan sebagai tersangka. Perkara korupsi ini
belum termasuk dengan dugaan tindak pidana penerbitan IUP yang tumpang tindih yang
rencana dilaporkan oleh Jatam Sulteng pada bulan Oktober 2013.47
Tumbuhnya kongsi-kongsi bisnis telihat saat Bupati Morowali Anwar Hafid terpilih secara
aklamasi sebagai Ketua DPD Demokrat Sulawesi Tengah. Menurut beberapa sumber,
untuk menjadi seorang ketua partai cukup besar, memerlukan biaya yang sangat besar.
Bagaimana pun, jabatan baru Bupati dalam Partai Demokrat tidak mengagetkan,
sekalipun dia bukanlah kader resmi Partai tersebut. Informasi orang dalam Partai
Demokrat menyebutkan, bahwa setiap DPC Partai Demokrat yang hadir dalam
Musyawarah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) didapatkan suaranya dengan imbalan yang
setara dengan satu buah mobil merek Suzuki Innova.48
Biaya politik semacam itu terbilang kecil jika dibandingkan biaya pengurusan IUP di
Kabupaten Morowali, sekitar kurang lebih 3 miliar untuk setiap kali satu proses IUP.
Jumlah itu sekaligus lebih besar dari PAD Morowali yang hanya sekitar kurang lebih 700
juta sejak tahun 2009. APBD Kabupaten Morowali sejak tahun 2009-2010 dinyatakan
mengalami defisit anggaran.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Morowali No 49 tahun 2001 tentang Penggunaan
lahan adalah Salah satu setiap Bupati Morowali untuk mengambil manfaat pribadi dari
aktivitas pertambangan. Perda ini dibuat pada era kekuasaan Tato Masituju sebagai Pjs.
Bupati Morowali. Dalam perda ini disebutkan bahwa pemerintah dapat menarik pajak
sebesar 2 rupiah per meter. Surat ini ditujukan setiap tahun pada seluruh perusahaan
tambang dan perkebunan sawit yang di Morowali. Perlu diketahui bahwa penarikan
pajak ini bukan ditujukan untuk Pendapatan Asli Daerah Morowali (PAD), tetapi hanya
47
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Wawancara Direktur Jatam Sulteng, Syahrudin Ariestal Douw, 2013
Wawancara pengurus Partai Demokrat Kabupaten Buol, 2011

diketahui Dinas Kehutanan, Perkebunan dan ESDM. Maka secara otomatis sebagian
mengalir ke kantong pribadi Bupati. Dalam setahun diperkirakan hasil yang diperoleh
dari Perda tersebut di atas 200 juta rupiah.
Praktek Politik Anwar Hafid sebagai Bupati juga mendapat tempat aman di Morowali
karena kemampuannya memobilisasi para aktivis lokal masuk dalam lingkaran
kekuasaan. Dia melibatkan sejumlah preman terkenal dari tempat dulu pernah bekerja
sebagai Asisten tiga, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan. Di bawah
pimpinan IR (inisial pimpinan preman tersebut) para milisi sipil itu bertindak mengatur
proyek-proyek yang dibiayai APBD di lingkaran pemerintahan Kabupaten Morowali,
kadang-kadang dengan menggunakan ancaman hingga kekerasan. Hal itu dilakukan agar
monopoli proyek tetap jatuh di tangan kroni dan keluarga besar Bupati.49
Para milisi ini sekaligus sebagai tameng apabilah terjadi protes terhadap kekuasaan
Bupati. Protes sejumlah mahasiswa yang berdemonstrasi meminta sikap politik Bupati
pada pertengahan agustus 2011, atas peristiwa penembakan terhadap sejumlah
masyarakat Kolo Bawah berakhir dengan bentrokan. Preman itu memberi ultimatum
pada para demonstran untuk tidak memberikan ceramah politik, atau orasi-orasi yang
bisa mencoreng nama baiknya sebagai Bupati Kabupaten Morowali.
Pada akhir tahun 2011, sekitar 90-an masyarakat Morowali dan organisasi tani yang
dibangun oleh Bupati Morowali melakukan pelatihan Hukum-Politik dan konsolidasi
tambang di Trisula Hotel Makassar. Kegiatan itu difasilitasi oleh sejumlah aktivis di
Makassar dan Jakarta. Pembiayaan kegiatan ini diduga kuat dijara dari para pengusaha
tambang berkedok uang pribadi Anwar Hafid. Kegiatan ini juga menjadi momentum
konsolidasi pemenangan Anwar Hafid menuju Pilkada 2012, sejumlah nama aktivis itu
memang sudah mendeklarasikan diri sebagai tim pemenang.50
Selain dari jatah bagi-bagi proyek, Bupati juga menghidupi sejumlah organisasi yang
dibangun dengan mengharapkan jatah dari setiap proses pengapalan perusahaan
tambang. Setiap organisasi dan forum-forum masyarakat yang dibentuk tersebut
mendapatkan jatah atau sering disebut sumbangan dari pihak perusahaan tambang.
Demikian halnya dengan individu-individu, mereka ketiban rejeki dari aktivitas
pengapalan ore nikel.
Sementara itu, organisasi tani lokal, selain aktif dalam aksi menolak PT Vale, organisasi
ini juga menjadi penghubung resmi kepentingan Bupati pada perusahaan tambang.
Misalnya, pengadaan spanduk memyambut hari raya, meski tanpa perintah resmi dari
Ketua DPD Partai Demokrat itu. Seorang anggota STM mendapatkan proyek spanduk dari
PT BDM pada tahun 2011, dan memasang wajah Anwar Hafid dalam spanduk itu.
Sebagian aktivis lokal diberikan fasilitas untuk mengakses ekonomi pertambangan
dengan menerbitkan IUP. Mereka diberikan fasilitas ini termasuk dianggap sebagai balas
jasa politik yang telah berhasil memenangkan Anwar Hafid dalam Pilkada Morowali
tahun 2008. Namun dari sekian IUP yang diterbitkan itu justru menjadi peluang baru
bagi tumbuhnya perdagangan perizinan. Pihak yang memiliki izin itu menjualnya pada
pengusaha-pengusaha China dan Jakarta. Aktivitas jual beli izin biasanya dilakukan
secara terbuka di penginapan-penginapan dan hotel-hotel yang ada di Kota Bungku dan
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Kolonedale. Bahkan transaksi semacam ini menjadi pembicaraan hangat di warungwarung makan, dan bukan lagi sesuatu yang dianggap perlu untuk dibicarakan pada
tempat-tempat khusus.51
Hal ini memungkinkan terjadi, sebab banyak pengusaha tambang hanya memiliki IUP,
tetapi tidak memiliki lahan tambang yang jelas. Bupati Morowali hanya mengeluarkan
izin, selebihnya dipersilahkan pada pengusaha tersebut untuk mencari lokasi sendiri.
Sehingga transaksi akuIsisi lahan melalui jual beli izin dilakukan, bahkan melibatkan
petani yang tidak punya IUP. Lahan-lahan pertanian mereka, dan kebun-kebun sawit
plasma biasanya dikorbankan dengan nilai ganti rugi yang prestisius.52
Ketiban rejeki tidak saja dirasakan oleh Anwar Hafid dan kroni-kroninya. Pegawai yang
bekerja di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi, juga sering mendapat uang
perkenalan dan sejumlah fasilitas dari para pengusaha tambang ketika berkunjung ke
Jakarta. Setiap kali mereka berkunjung ke Jakarta biasanya diberikan uang belanja oleh
setiap perusahaan tambang yang berkepentingan, minimal 30 juta rupiah per orang plus
biaya intertaiment.
Demikian juga dengan pimpinannya yakni Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) Kabupaten Morowali H. Umar Rasyid, juga mendapat berkah yang sama. Pada
tahun 2011, untuk biaya pernikahan anak Kepala Dinas pertambangan itu menghabiskan
anggaran kurang lebih empat ratus juta rupiah yang diduga kuat oleh sejumlah pejabat
setempat sebagai hadiah dari para pengusaha tambang 53. Dalam struktur internal ESDM
selain Kadis, dua staf yakni Nukrah dan Bahdin adalah pribadi yang paling sering ketiban
rejeki “panas” dari para pengusaha tambang.

Taktik Pecah Belah dan Orientasi Ganti Rugi
Eskalasi konflik lahan antara perusahaan tambang yang saling berebut lokasi ekstraksi
pada akhirnyamemicu meningkatnya pragmatisme masyarakat. Orientasi perjuangan dan
protes-protes yang dilancarkan terhadap perusahaan tambang seringkali dibelokkan
dengan kepentingan individu elit tertentu, atau kelompok sosial yang secara kasar ingin
mengambil manfaat sesaat baik dari segi uang maupun untuk menciptakan bargaining
terhadap perusahaan, baik untuk kepentingan pembiayaan politik maupun untuk bisnis.
Sehingga hal itu berdampak pada munculnya aneka macam tuntutan mereka; ada yang
semula tanahnya ingin dikembalikan, dan ada pula yang terjebak dengan tuntutan
pragmatisme, atau sering disebut ujung-ujungnya uang ganti rugi, misalnya uang debu,
uang air, uang listik dan lain-lain.54
Pragmatisme tanah berkembang sejak trand ganti rugi tanah diperkenalkan oleh PT
Hoffmen tahun 2008-2009, salah satu pemilik IUP. Eskalasi proses transaksi tanah pun
meluas ke desa-desa tetangga yang sedang diincar oleh investor tambang. Kondisi
mendapatkan momentum setelah Pemerintah Kabupaten Morowali menerbitkan Surat
Kepemilikan Tanah (SKT), yang disusul oleh otoritas pihak kecamatan dan kepala desa.
51

Diskusi informal dengan aktivis, elit politik dan mahasiswa Morowali, 2011-2013
Wawancara dengan wartawan dan aktivitas Morowali, tahun 2009 di Kota Bungku.
53
Wawancara orang dalam, salah satu pejabat setempat, tahun 2011 dan sebagai perbandingan lihat
Laporan APBD Morowali tahun 2009, 2010
54
Diskusi informal dengan aktivis Morowali di Desa Bente, 2012-2013
52
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Dalam kurun dua hingga tiga tahun terakhir fenomena penerbitan SKT mencolok
dilakukan hampir sebagian besar desa-desa yang diterkenai perluasan ekspansi tambang.
Dua kecamatan paling aktif melakukan penerbitan SKT adalah Bahodopi dan Bungku
selatan. Mayoritas masyarakat yang berada di lingkar tambang tersebut terlibat dalam
jual beli tanah secara massif.
Persaingan antara perusahaan kerapkali memanfaatkan penduduk setempat secara
kasar. Mereka memobilisasi kekuatan masyarakat sekitar tambang untuk melakukan
penolakan dengan janji CSR, Comdev, dan macam-macam fasilitas lips service yang
tinggi. Kasus itu terlihat jelas dalam konflik lahan di Desa Tangofa, Kecamatan Bungku
Selatan, dimana kebun masyarakat diperebutkan sebagai lokasi tambang nikel antara PT.
Total Prima Indonesia (TPI) dengan PT Heng Jaya Mineralindo (HJM). Kasus ini bermula
dari pembangunan infrastruktur jalan Hauling oleh PT TPI. PT HJM mengklaim bahwa
lokasi itu milik mereka berdasarkan keputusan Bupati Morowali Nomor:5402/SK.003/DESDM/XII/2009, sebaliknya, PT TPI mengacu pada Keputusan Bupati
Morowali Nomor: 540-2/SK.001/DESDM/III/2011 tentang persetujuan Revisi Kuasa
Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, tanggal 10 maret
2011. Kedua perusahan itu masing-masing mengantongi lahan: PT HJM, 6776 hektare
dan PT TPI seluas 1511 hektare. Namun bukti kuat dimiliki oleh PT HJM berdasarkan
peta titik koordinat sementara PT TPI tidak ada (Bungku Pos, edisi xxxx/April tahun V
2011).
Proses ganti rugi lahan tidak kunjung direalisasikan oleh PT HJM. Momen ini digunakan
PT TPI untuk mendorong mobilisasi massa agar mendukung perusahaan itu. Perusahaan
berhasil mengorganisir sebagian masyarakat dari tiga desa yakni: Desa Tangofa, Desa
Oneete, dan Desa Tandaole. Pada 18 April 2011, masyarakat tiga desa tersebut di bawah
pimpinan Akrif Peohoa mantan aktivis pergerakan Morowali yang juga bertindak
langsung sebagai humas PT TPI, melakukan demonstrasi di depan Kantor Bupati
Morowali. Para demonstran itu mendesak Pemda Morowali segera mencabut izin PT
HJM dengan berbagai alasan, misalnya kerusakan lingkungan, perampasan tanah, dan
ingkat janji (Bungku pos, edisi xxxx/April tahun V 2011).
PT TPI memanfaatkan keterikatan ganti rugi tanah sebagai media untuk menghalau
secepat mungkin PT HJM dari lokasi tambang. Mereka menjanjikan ganti rugi lahan
sebesar 2000 rupiah per meter dan tanaman 150 rupiah per pohon. Sementara realisasi
dana Community Development (CD) masyarakat dijanjikan sebesar 5000 rupiah permetriks ton dengan pembagian 2000 rupiah untuk masyarakat dan 3000 untuk
pembangunan. Disaat yang sama, konflik kedua perusahaan ini melahirkan dua kubu
yang berkembang di masyarakat, sebagian masih mendukung PT HJM dan sebagian lain
lagi mendukung PT TPI.
Demikian halnya yang terjadi dengan kasus PT General Sumber Mining Indonesia (GSMI),
anak perusahaan Aneka Tambang yang telah beroperasi sembilan bulan di Kecamatan
Petasia, Kabupaten Morowali. Perusahaan ini melakukan penimbunan landasan
pelabuhan ditengah-tengah pemukiman Desa Ganda-Ganda yang membuat puluhan
nelayan tidak dapat menikmati hasil usahanya. Ijin perusahaan ini diduga kuat illegal,
selain itu lokasi ini juga tumpang tindih dengan perusahaan tambang lokal yang tidak
sempat beroperasi.
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Secara keseluruhan ada tiga desa dan satu kelurahan yang terkenai dampaknya, namun
hanya Desa Ganda-Ganda dan Kelurahaan Bahoue yang terkonsolidasi menuntut dengan
cara aksi massa. Mereka mendatangi lokasi perusahaan dan melakukan pendudukan
dengan memasang tenda menghalangi aktivitas perusahaan. Proses konsolidasi yang
dilakukan kurang lebih lima hari berhasil membuat perusahaan ini hengkang dari lokasi
tersebut. Tetapi hanya berselang dua minggu, tepatnya April 2011, PT Mulia Pacific
Resources (MPR) anak perusahaan PT Omega Central Resources menggantikan PT GSMI
dengan cara meng-copy paste syarat-syarat tekhnis pertambangan, seperti AMDAL. Yang
diketahui bahwa memang sebelumnya di atas lokasi tersebut bertumpuk IUP, dengan
perusahaan yang berbeda-beda. Sementara, PT GSMI harus pindah mencari lokasi di
tempat lain. Bupati Morowali telah menyediakan lahan di seputar Bahodopi sebagai
gantinya. Lahan itu kemungkinan besar di atas lahan klaim KK PT Vale yang inklud dalam
45 IUP lainnya.
Kasus yang kurang lebih sama terjadi di Desa Bimor Jaya. Modusnya bahkan jauh lebih
berkembang. Dalam desa ini terdapat dua IUP yang saling beradu di atas Lahan sawit
milik warga. Namun proses transaksi jual lebih dulu dilakukan oleh PT Sinostell.
Perusahaan itu membeli lahan sawit pada masyarakat yang menjadi konsesi IUP PT
Genba. Masalah kemudian mulai muncul saat proses land clearing dilakukan oleh PT
Sinostell. Perusahaan itu digugat oleh PT Genba karena dinilai telah menyorobot lahan
resmi berdasarkan IUP yang diterbitkan oleh Bupati Morowali. PT Genba mengadukan
kasus ini ke Mabes Polri, dan akhirnya mabes Polri memasang police line di atas lahan
tersebut.
PT Sinostell merespon Laporan PT Genba dengan mengorganisir masyarakat dalam lewat
pola kerjasama pihak ketiga, yaitu Koperasi. Koperasi dipergunakan sebagai alat untuk
melakukan konsolidasi dukungan dari masyarakat. Setelah lewat proses konsolidasi,
terbentuk Koperasi Bina Remaja yang mendukung terbitnya IUP Sinostell di atas IUP milik
PT Genba. Berikut ini perjanjian antara Sinostell dengan masyarakat dan Koperasi:
1. Masyarakat harus membantu perusahaan untuk meminta pada pihak Pemda
Morowali dan Dinas pertambangan untuk menciutkan lahan PT Genba Mineral.
2. Bentuknya masyarakat melakukan aksi ke DPRD Kabupaten Morowali, tetapi
sebagian masyarakat ada bentuk perjanjian semacam ini.
3. Imbalannya, perusahaan akan memberikan dana pada masyarakat melalui
Koperasi sebanyak 10.000 rupiah per metric ton. Uang itu dibayarkan setiap
pengapalan, disebut sebagai royalty diluar dari dana Comdev.

Pencairan terakhir yang diterima oleh masyarakat pada bulan September 2013, sebesar
716 juta rupiah. Dana itu adalah pemberian terakhir dari PT Sinostell karena usaha
masyarakat untuk menciutkan IUP PT Genba dianggap tidak berhasil. Sebab tidak terbit
revisi IUP dari Bupati sebagaimana yang termaktub dari perjanjian. Hal ini juga memicu
perusahaan ini dan elit pengurusnya beralih dukungan politik dari Anwar Hafid.
Pada bulan September 2013 seluruh cerita konspirasi ini terkuak termasuk siapa saja
yang ikut membiayai aksi. Beberapa aktor desa sudah tidak dipercayai lagi oleh
masyarakat dan perusahaan. Mereka juga sudah kehabisan anggaran untuk melawan
perusahaan karena aksi-aksi bersumber dari potongan uang kapal yang diberikan PT
Genba. Masyarakat menyesal karena telah merasa ditipu oleh beberapa oknum dan elit-
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elit desa tersebut.
PT Genba baru membayar tanah tanah pada dua orang yaitu sebesar 315 juta rupiah.
Sejak saat itu PT Genba hanya berurusan dengan dua orang tersebut. PT Genba sendiri
dalam melakukan tambang di Desa Mohoni menggunakan bahan peledak untuk
menghancurkan gunung batu di Desa Mohoni. PT Genba itu tambang awalnya hanya
sekitar berapa ratus hektar yang terdiri dari APL. Masyarakat Lembo Raya mengklaim
lahan itu milik mereka, sebaliknya Desa Bimor Jaya juga mengklaim lahan itu, jadi samasama mengklaim. Sebagian lahan itu sudah dibebaskan pada 22 masyarakat pemilik
lahan oleh PT Sinostell. Namun walaupun PT Sinostell yang bayar, PT Genba tetap
bersikeras mengolah lahan itu karena dianggap masuk dalam arena IUP milik mereka.
Kasus yang melibatkan PT Genba dan masyarakat ini yang diekspos oleh berbagai media,
merupakan pertarungan kedua perusahaan itu atas lahan tambang. Sebaliknya, setelah
kerjasama masyarakat dengan Sinostell itu gagal, PT Genba masih berpatokan pada
aturan hukum. Apa yang disebut dengan Royalti bagi mereka itu harus dibayarkan pada
Pemda, bukan pada pemerintah desa.55

55

Wawancara dengan anggota DPRD setempat, 2010
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VIII.
Kesimpulan

Memahami Sebelum Mengubah
Belajar dari mekanisme-mekanisme yang bekerja dalam proses perubahan tata guna
lahan dari waktu ke waktu di Kabupaten Morowali. Menunjukkan bahwa penciptaan
ruang bagi komoditas nikel merupakan proses yang saling terhubung dengan sirkuit
pasar global. Setiap detail dinamika yang terjadi di pedesaan mulai dari perampasan
tanah hingga penciptaan kelas pekerja adalah sebuah alur dari sirkuit kapital yang terus
bergerak seperti tangga berjalan. Namun bentuk-bentuk khusus dari karakter sosial dan
ekologi berpengaruh sangat besar terhadap lahirnya tutur dan tindakan-tindakan baru
sebagai respon atas perubahan hubungan, baik secara sosial maupun dengan fungsi
ekologi.
Dinamika Morowali adalah sebuah ketegangan kelas yang berdimensi etnik dan ekologi
(identitas) akibat absennya narasi-narasi alternatif yang menjadi pilihan-pilihan baru atas
respon masyarakat terhadap dinamika ekspansi pertambangan. Masyarakat pedesaan
dengan pola tata guna lahan yang kompleks berhadapan dengan sirkuit kapital yang
tidak saja asing bagi keseharian mereka, tetapi sekaligus mengubah landscap dan tutur
mereka dengan tidak terdengar (silent).
Dengan demikian, apa yang dipikirkan oleh banyak orang tentang Otonomi Daerah (OD)
yang bertujuan untuk menciptakan perimbangan pendapatan antara pusat dan daerah.
Dalam kasus Morowali tidak sehebat harapannya. Bisa dibilang hanya isapan jempol
belaka. Ambisi kemakmuran, kesejahteraan, dan kemajuan terutama tujuan imajinatif
yakni mencapai pemerataan, tak kunjung tercapai. Meminjam istilah David
Harvey“uneven development,” ekspansi kapital di Morowali justru membangun
demarkasi pertumbuhan yang tidak merata. Liberalisasi pengelolaan sumber daya alam
kian menjadi-jadi. Ruang produksi rakyat dipagari sedemikian rupa lewat konsesi-konsesi
tambang. Sementara potensi mineral, terutama nikel dikeruk seperti pasir sirtukil dan
dijual dengan harga yang sangat murah. Perusahaan-perusahaan tambang juga
memberikan rente pada masyarakat melalui uang kapal dalam setiap proses pengapalan
ore. Hal itu bukan saja karena tidak diatur dalam konstitusi. Namun masalah yang paling
serius, konsep rente semacam itu mengakibatkan masyarakat tidak berpartisipasi
langsung dalam produksi, dan memicu tumbuhnya persaingan-persaingan antara desadesa di lokasi tambang yang mengejar rente yang sama. Memberikan uang kapal sama
dengan mendudukan mimpi mereka (petani) menjadi bagian dari penerima hasil surplus
value (nilai kekayaan). Sehingga imajinasi moderenitas yang ditawarkan oleh kapitalisme
pertambangan dengan lapang diterima masyarakat.
Sementara itu, modus-modus operasi yang dikembangkan oleh korporasi pertambangan,
dan mitra sempurna-nya yang “berkera putih” semakin mutakhir. Terlihat sama sekali
kurang tersentuh oleh perhatian penegakan hukum. Begitu pula dengan aktor yang tidak
terinstitusi, “berselingkuh” dalam ruang gelap kantor-kantor pemerintahan. Di saat yang

sama, perhatian publik terarahkan pada “nikmatnya” lips service ala korporasi
pertambangan. Sedikit sekali kemungkinan jejak yang bisa ditelusuri sebagai fakta yang
beroposisi terhadap keadaan di sana. Alur dan skenario bisnis pertambangan diaduk
dalam pusaran ledakan kampanye nikel yang nampak apik, dan terorganisir.56
Suara-suara senyap muncul justru dari masyarakat yang berada langsung dalam produksi
(kelas pekerja). Beberapa bagian dari perlawanan itu berjuang bersama masyarakat tani
melawan komersialisasi ruang produksi mereka bagi kebutuhan industri ekstraktif.
Sementara kuasa modal melingkar sempurna di teras kekuasaan elit, menguasai orbit
wacana seperti koran-koran lokal. Bukan saja mengabaikan “teriakan” tapi telah berdiri
di atas kekuasaan ekonomi politik yang mendukungnya, menunggangi kepapahan
informasi dan pengetahuan masyarakat luas. Pada akhirnya, kini masyarakat sekitar
tambang harus dibuat menangguk penderitaan yang sebelumnya tidak pernah mereka
bayangkan.
Uraian-uraian yang dituliskan dalam laporan ini menunjukkan bahwa perlu membangun
suatu narasi alternatif, punya nilai resolusi yang otoritatif. Oleh karena itu, belajar dari
kasus Morowali, diperlukan kritik terhadap pertambangan yang berpusat pada jantung
akar masalah. Peran pemilik modal (kapital) dalam produksi ruang ekstraktif yang
ditopang melalui sejumlah instrument negara. Adalah sasaran kritik yang paling pokok.
Wujud nyata kolaborasi yang perlu dicermati dari fasitilitasi negara dalam konteks
perluasan dan percepatan alir kapital tergambar melalui gagasan MP3EI. Konsep ini salah
satu model nyata terjalinnya pengetahuan geografi, kepentingan politik dengan
kepentingan perluasan akumulasi modal dalam sektor pertambangan, sebagai implikasi
dari krisis global. Ruang diabstraksi melalui peta-peta konsesi produksi tambang nikel
yang bukan mengabdi bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat. Justru sebaliknya,
peta-peta konsesi telah memberikan saluran aliran kapital yang deras jatuh seperti
tumpahan air bah membentuk jalan baru, menerjang apa saja yang menjadi penghalang.
Dalam lima tahun ke depan, jalan baru itu mengguncang paradigma pembangunan lama
yang cenderung membentuk karakter konsentrasi dan monopoli. Jalan terbuka yang
ditawarkan China lewat kompetisi ala NPI telah membangun mimpi yang menjadi asumsi
aparatur negara, bertahta sebagai produsen nikel terbesar untuk memasok industri
Jepang dan pasar China.

Jalan Mendesak
Dalam kasus Morowali, asumsi pemerintah tentang mimpi sebagai negara maju
terkoreksi karena mengalami salah kaprah yang besar. Ternyata China melampaui asumsi
itu dengan mempertahankan manajemen yang sifatnya terintegrasi secara vertikal.
Penaklukan pasar nikel diwujudkan melalui suporting politik maupun keuangan bagi
korporasi-korporasinya untuk berekspansi. Mereka berlayar merebut sumber-sumber
bahan baku untuk melancarkan pengaruh dan akumulasi kapital, sebagai realisasi
penemuan mesin Nickel Pig Iron.
Oleh karena itu, sebelum berjuta-juta ton nikel habis terserap dalam pasar China dan
Jepang yang tak hingga, diperlukan upaya mendesak sebagai berikut:
56

Idem
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Pertama, rakyat bersama pemerintah baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten harus
menolak program perencanaan nasional yang bertujuan memfasilitasi pemilik modal
seperti MP3EI, KEK, Kawasan terpadu dan sejenisnya. Sebaliknya, Pemerintah mesti
bertindak affirmatif dengan mendorong proses pengusutan terhadap sejumlah
pelanggaran HAM yang terjadi akibat ekspansi pertambangan dimasa lampau dan
sekarang ini. Tindakan yang dimaksud adalah pemerintah harus melakukan pencarian
fakta terutama bagi pelanggaran hak ekonomi sosial dan budaya, serta sipil politik.
Pemerintah harus aktif mengupayakan tindakan politik untuk mengakomodir aneka
macam tuntutan masyarakat untuk diselesaikan dalam tempo yang secepat mungkin.
Kedua, penyerapan surplus dalam sektor pertambangan harus lebih banyak terserap bagi
peningkatan ekonomi dalam daerah (nasional) terutama untuk peningkatan ekonomi
rakyat. Izin pertambangan harus menjadi sarana untuk melegalkan proses imbal balik
yang setimpal antara pemasukan (income) dengan tingkat kerusakan lingkungan dan
penghancuran alam.
Ketiga, perjuangan atas ruang produksi melalui aksi-aksi damai dan demonstrasi di
seputar lokasi pertambangan oleh rakyat dan organisasi non pemerintah (Ornop)
menjadi sebuah keharusan yang mesti dilakukan. Belajar dari berbagai pengalaman
daerah lain, tekanan massa yang kuat dan terorganisir bisa memicu perubahan kebijakan
sektor pertambangan. Tentu saja dengan terus memperkaya taktik perjuangan
berdasarkan kebutuhan secara khusus untuk penyelesaian kasus-kasus pada tingkat
lokal. Tentu saja untuk menuju medan perjuangan dan perlawanan terhadap dominasi
ruang oleh Kapitalisme secara lebih umum.
Secara lebih terperinci beberapa upaya legal-minimum dan mendesak dapat dilakukan:
1) Mendorong pengawasan dari penegak hukum misalnya, Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan institusi negara lainnya yang bertugas
menjamin keamanan kekayaan negara. Sudah harus di-pressure untuk melirik secara
serius peran-peran kongkalikong antara pengusaha sebagai pemilik modal, dengan
pejabat ditingkat daerah sebagai kuasa Politik di Morowali. Bagaimana pun, tidak
menutup kemungkinan bahwa ditinjau dari segi hukum positif dan kewenangan
kemungkinan besar terjadi penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum yang
serius, dan membutuhkan tindakan yang adil dan bermartabat untuk mengungkapnya.
Demikian pula dengan institusi seperti KOMNAS HAM mestilah berfungsi secara lebih
affirmatif dan keluar dari pusaran belenggu keterbatasan kewenangan. Dibutuhkan
usaha yang berani mengungkap dan mendefenisikan jenis-jenis pelanggaran Hak Azasi
Manusia yang terjadi di Morowali secara lebih radikal dan progressif.
2) Mendesak untuk dilakukannya perapian struktur perijinan dan pengetatan prosedur
pertambangan. Sebaliknya, meningkatkan aprosiasi income melalui jalan penambahan
instrument bagi perusahaan yang sudah merusak alam, berbasis internalitas dan
eksternalitas produksi misalnya, peningkatan upah buruh secara radikal, pajak
pengelolaan limbah, pajak gangguan, pajak ruang, pajak penghilangan rantai ekosistem,
dihitung berdasarkan ancaman terhadap eksistensi berlangsungnya mata rantai
kehidupan sekitar pertambangan;
3) Membangun road map mineral jangka panjang bagi perusahaan tambang yang sudah
beroperasi dan merusak alam untuk kebutuhan terbangunnya industri nasional dengan
memegang kendali produksi dibawah mitra kerja yang paralel misalnya, perusahaan

Working Paper Sajogyo Institute No. 19, 2014 | 95

daerah, koperasi atau apapun namanya. Disaat yang sama mulai mengalihkan ekspor
mineral dengan mengorientasikan alokasi mineral bagi konsumsi nasional, misalnya
pembangunan industri otomotif, tekhnologi pertanian, dan industri stainless steel.
Sementara konsesi-konsesi yang belum merusak alam didistribusikan kembali bagi
peningkatan usaha-usaha tani non kapitalistik berdasarkan konstitusi Undang-undang
dasar 1945 dan Undang-undang pokok Agraria no 5 tahun 1960. Dengan demikian secara
perlahan-lahan tujuan melikuidasi kontrol oleh kepentingan pasar kapitalisme global
dapat tercapai.
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