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Abstrak 

Naskah ini mengurai konflik masyarakat adat Pagu berhadapan dengan perusahaan 
tambang emas, PT. NHM. Konflik tersebut terjadi karena klaim hak tanah yang berbeda 
antara suku Pagu dan perusahaan. Dengan adanya regulasi Kontrak Karya, ekspansi 
perusahaan makin merajai enampuluh persen wilayah adat suku Pagu. Konflik semakin 
meninggi dengah keterlibatan aparat negara yang melibatkan kekerasan di dalamnya. 
Selain itu, kehadiran perusahaan menyebabkan krisis sosial dan ekologis yang 
menghebat. Pembukaan tambang menyebabkan masyarakat adat suku Pagu kehilangan 
sumber penghidupannya. Situasi ini diperparah dengan pencemaran sungai dan teluk, 
tempat sumber mata pencaharian masyarakat adat suku Pagu. Akhirnya mereka pun 
terpaksa menambang secara “ilegal” untuk bertahan hidup.  

 

Kata-kata kunci: suku Pagu, PT. NHM, tambang emas, pencemaran lingkungan, 
pelanggaran HAM. 
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“Kami sampai di lokasi Toguraci, kurang lebih 50 anggota Brimob menyuruh kami duduk. 
Kemudian kami dipukuli dengan senjata mereka. Setelah Danton1 Brimob datang dan memukul 

kamiserta mengeluarkan pistolnya lalu menembak ke arah sela – sela kaki sebanyak tiga kali dan 
tembakan keempat itu menjurus langsung ke sasaran dengan jarak 3 meter mengenai testa 

(kening) Rusli Tunggapi dan korban terjatuh. Kata Danton Brimob Ipda Badaruddin: “Daripada 
satu orang korban lebih baik kalian semua harus dibunuh,” lalu Danton saling merampas senjata 

dengan anak buahnya. (Daud Musa (52) Desa Dum-Dum,Kecamatan Malifut, Halut)2 

 

 

Penembakan di Toguraci itu terjadi setelah sekian lama masyarakat adat Pagu berkonflik 
dengan PT Nusa Halmahera Mineral (PT NHM), yang kawasan tambangnya berada di 
wilayah adat Suku Pagu. PT NHM adalah perusahaan tambang patungan milik Newcrest 
Singapore Holding Pte, Ltd dan PT Aneka Tambang (Persero).  

Konflik ini diawali dengan penipuan. Pada 1997, PT NHM melalui Sultan Ternate, 
Mudafar Syah, mengundang dan mengajak empat Sangaji dari Pagu, Boeng, Towiliko dan 
Modole serta beberapa tokoh adat lainnya pergi ke Manado. Pertemuan tersebut 
difasilitasi PTNHM. Disana mereka diminta menandatangi persetujuan agar perusahaan 
segera menambang.Tokoh-tokoh adat tersebut menolak. Mereka minta kembali dan 
membicarakan hal ini dengan masyarakat di kampung. Namun pihak perusahaan tidak 
kehilangan akal, tokoh – tokoh itu diberi kesenangan duniawi, salah satunya dengan 
minuman keras (miras). Dalam kondisi yang tidak normal lagi, mereka disodorkan 
kuitansi kosong. Perusahaan mengatakan kuitansi itu untuk pembayaran kamar hotel, 
tanpa bertanya lagi tokoh–tokoh tersebut langsung menandatangani kuitansi yang 
disodorkan pihak perusahaan. Saat masyarakat melakukan demonstrasi menuntut 
perusahaan segera menghentikan operasinya, PT NHM mengatakan perusahaan sudah 
mengantongi persetujuan empat Sangaji danpara tokoh yang hadir saat pertemuan di 
Manado beberapa waktu lalu.  

Pada 2000, PT NHM mulai beroperasi. Mereka menambang di beberapa titik yang telah 
dihuni masyarakat Adat Suku Pagu turun-temurun, termasuk wilayah Toguraci. Kawasan 
yang kaya Kayu Mmatowa sebagai makanan pokok burung Bidadari di Halmahera. 
Kawasan yang juga dikeramatkan olehmasyarakat Adat Pagu. 

 

 

Sejarah Suku Pagu: Ratusan Tahun Sebelum PT NHM Datang   

Suku Pagu dijelaskan dalam tulisan E.K.M. Masinambow (1972) tentang ’Halmahera’ 
dalam buku Ethnic Groups of Insular Southeas Asia (Dikutip dari Lebar 1972: 119 – 122). 
Terdapat kurang lebih 30 suku bangsa (tribes atau ethnic groups) yang tersebar di 
wilayah Maluku Utara. Suku Pagu yang masuk dalam rumpun bahasa Non Austronesia 
adalah salah satunya. Sementara dalam buku Hein dan Hibualamo dipaparkan Suku Pagu 
merupakan bagian dari sembilan Hoana terbesar di Halmahera Utara yang hidup 
pertama kali di Talaga Lina ratusan tahun yang lalu. Kemudian mereka bermigrasi ke 

                                            
1 Danton singkatan dari Komandan Pleton (ed) 
2 Hasil investigasi Walhi, 24 – 27 Januari 2004 
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wilayah lain. Empat Hoana (Hoana Pagu, Modole, Lina dan Boeng) bermigrasi ke bagian 
selatan Halmahera Utara atau Kao, sementara lima lainnya bermigrasi ke utara 
Halmahera yang dikenal sebagai Tobelo. Hal ini diungkap Muhamad Hisyam (PMB-
LIPI,2013) tentang ‘Asal–Usul dan Religi Orang Pagu.’ Keberadaan Talaga Lina bukanlah 
mitos. Diketahui Talaga Lina mempunyai luas kurang lebih delapan hektar dan bertempat 
di desa Pitago, Kecamatan Kao Barat.  

Masih dalam tulisan Muhamad Hisyam (2013). Jika memperhatikan pemukiman orang 
Pagu yang sekarang tersebar di beberapa desa, muncul pertanyaan, mungkinkan 
persebaran (diaspora) itu terjadi sejak eksodus dari Talaga Lina atau terjadi lebih 
kemudian? Ketika mengamati dan melakukan wawancara di Desa Gayok, didapat 
keterangan bahwa keberadaan pemukiman mereka di lokasi tersebut masih dapat 
diingat oleh generasi tua mereka. Kira-kira pada tahun 1960-an pemerintah melakukan 
relokasi pemukiman, atau transmigrasi lokal dari daerah asal pemukiman mereka di 
pedalaman, di bagian barat, ke wilayah yang lebih dekat dengan pantai. Mereka 
menyebut dahulunya mereka tinggal di hutan, lalu pemerintah menfasilitasi kepindahan 
mereka dengan menyediakan tanah, bantuan bahan bangunan dan makanan sampai 
mereka mapan di tempat baru. Nama desa-desa orang Pagu yang sekarang tersebar 
sebetulnya adalah nama desa-desa yang ditinggalkan ketika di hutan dulu. Jadi ketika di 
hutan mereka tinggal di Gayok, maka desa baru di pemukiman baru pun dinamakan 
Desa Gayok. Begitu pula Desa Wangeotak, Desa Sosol dan seterusnya. 

Hoana Pagu sendiri kini tersebar pada 13 desa yang sebagian berada di pedalaman dan 
sebagian berhadapan langsung dengan Teluk Kao. Wilayah adat mereka sebelah selatan 
berbatasan dengan Suku Tobaru dan Suku Wayoli, sementara sebelah barat berbatasan 
dengan Suku Sahu dan sebelah utara berbatasan dengan Suku Modole dan Boeng.  

Dalam cerita tutur yang disampaikan oleh Sangaji (Kepala Adat), Pagu Afrida Erna Ngato 
serta beberapa tokoh adat setempat, asal–muasal suku Pagu  dimulai dari daerah Hulu 
Sungai Wailamok yang saat ini menjadi Kampung Gayok.  Kala itu, leluhur Suku Pagu 
berpikir bahwa daerah tersebut sangat sempit untuk anak-cucu mereka kelak jika 
berkembang. Karenanya mereka memerlukan daerah yang lebih luas lagi. Tempat yang 
oleh nenek moyang Suku Pagu tinggalkan disebut “Mia Tonaka Kaililis Oko”, yang artinya 
tempat yang mereka tempati hanya sedikit. Mereka pun memutuskan untuk pindah ke 
Lulewi Tua, di sekitar kaki Gunung Gayok, dekat dengan Kali Jodo. Dinamakan demikian 
karena dahulu orang Gayok yang pertama kali yang menempati dan menyusuri hulu 
sungai Pagu ini. 

Suatu kali Sultan Ternate singgah ke Boeng dan Modole. Kedatangan Sultan Ternate 
tersebut diketahui oleh pemimpin Suku Pagu. Pada saat kapal yang membawa 
rombongan Sultan Ternate mendekati pantai, pimpinan Suku Pagu bergegas menuju 
muara Sungai Wailamok untuk menghadang Sultan dengan tujuan meminta pengakuan 
hak atas wilayah yang sudah dikuasainya. Dia berpikir kalau terus menyusuri Sungai 
Wailamok ini, maka akan terlambat dan tidak bisa bertemu dengan Sultan. Lalu dia 
memutuskan untuk memotong jalan dengan melewati anak Sungai Wailamok. Anak 
Sungai Wailamok ini kemudian disebut sebagai Kali Sosobok atau Ake Sosobok atau 
disebut juga Sosobok Mangail. Sosobok artinya menghadang, maksudnya memotong 
jalan atau mencari jalan pintas. Hingga saat ini anak sungai dan muara tersebut 
dinamakan  Ake Sosobok.    
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Ternyata pimpinan suku Pagu betul, Ia tiba di pantai lebih dulu dari pada rombongan 
Sultan Ternate, yang saat itu masih jauh berada di tengah laut. Sambil menunggu 
kedatangan Sultan, pemimpin Pagu naik ke pohon Isam. Ketika Kapal yang dinaiki Sultan 
Ternate sudah mendekat, dia turun dengan cepat. Lalu, dia naik perahu dade3 untuk 
mendekati kapal Sultan Ternate. Ketika mendekati kapal dan berencana naik ke kapal, 
orang Pagu dihadang oleh Hulubalang/petugas kesultanan. Jadi dia tidak langsung naik 
ke kapal. Orang Pagu kemudian berpegang pada penyangga perahu yang dalam bahasa 
Ternate disebut sebagai Pagu-pagu. Sebenarnya dalam bahasa Isam sendiri penyangga 
perahu disebut tena-tena. 

Sultan Ternate, Jou Kolano kemudian bertanya dalam bahasa Ternate“no maokoa”? 
(“Kamu mau apa?”). Orang Pagu pun menjawab dalam bahasanya sendiri, “Iya Jou4 
Tolahi” (“Iya Tuan saya mohon berkatmu”). Sekalipun dua bahasa tersebut berbeda, 
namun Bahasa Ternate dan Bahasa Pagu masih satu rumpun, sehingga Sultan Ternate 
dan Pimpinan Suku Pagu mengerti satu sama lain. Dahulu Bahasa Ternate digunakan 
sebagai perantara dalam komunikasi orang-orang di sekitar Halmahera. 

Pemimpin orang Pagu ini kemudian diajak berlayar bersama Sultan Ternate menuju ke 
Pelabuhan Bobane Igo, yang artinya Pelabuhan Kelapa atau bisa juga pelabuhan yang 
dicintai/disukai. Dalam pelayaran ke selatan ini, orang Pagu hendak menunjukkan 
wilayah adatnya agar diakui oleh Sultan Ternate. Sampai di suatu wilayah, Sultan 
menunjuk ke daratan. Sultan  bermaksud bertanya apakah batas wilayah adat orang Pagu 
di tempat yang ditunjuknya. Orang Pagu tidak mengiyakan. Tempat yang ditunjuk Sultan 
itu kemudian dinamai Dumo-domut yang artinya menunjuk, karena Sultan menunjuk. 
Perjalanan dilanjutkan hingga sampai di Goluk. Orang Pagu masih tetap tidak mau. Goluk 
ini artinya tidak mau. Perjalanan kemudian dilanjutkan sampai di suatu tempat yang 
menurut orang Pagu sebagai batas wilayah adatnya. Di tempat itu,  orang Pagu langsung 
mencium tangan Sultan. Sejak itulah, tempat itu dinamakan Lame, yang mempunyai kata 
dasar”Ame”, artinya cium. Lame ini berlokasi di kaki gunung Potong. Saat ini, batas 
wilayah adat orang Pagu tersebut ditandai dengan adanya air terjun di kaki Gunung Lame 
tersebut. 

Jika dicermati, daerah-daerah yang mereka tempati diberi nama sesuai dengan kejadian-
kejadian tertentu atau nama-nama benda/pohon/hewan sekitarnya. Berikut beberapa 
nama daerah yang mempunyai nama sesuai dengan pemberian Suku Isam/Pagu pada 
jamandahulu, diantaranya;  

 

1. Menyusuri tepi sungai: Rerecina – kom – gayok tua – lio – babawat – toawor – 
akedibang – lelei tua – bobotoka – nanaling – Baidal – maliput – sosol – ngalo-ngalo 
– tomaburian – topas (longsor artinya) – kontang – tomadolat – tomagulati – 
tagalas – bunga lamo – sosang – madudera – ake soneng – tabobo – kobok – 
tawolas – dum-dum – cibok – gota – tibok – balautin – gamsuni – Ake sahu – air doi 
/ air pipi – Ake Lamo – sonoto – jobugu – gamsuni – tomakosidi – goluk – lame. 

                                            
3 Perahu dade adalah kata dari bahasa Isam, yang artinya perahu sampan yang tidak ada semang-

semang/sayap penyeimbang perahu. 
4 Jou dapat berarti Tuan atau Tuhan, Seperti Lord dalam bahasa Inggris 
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Sonotok artinya Batu yang dipahat untuk aliran air (nama-nama sungai/tanjung 
atau tempat mereka tinggal. Semua ada artinya) 

2. Nama-nama Hutan : Tuada Pali – fenes maliaro – toguraci (emas dalam bahasa 
isam) – Gosuwong – matat (tempat emas) – tagalas – datu api – kota kota – 
ngailamo – diun – supera mabuku – goro-goro (kelabi hutan) – sipukur 

 

 

Nama -Nama Tempat adalah Penanda Wilayah Adat 

Wilayah suku Pagu terdiri dari dataran rendah dan pegunungan. Dalam peta wilayah adat 
yang dibuat secara partisipatif, wilayah adat Pagu terbentang mulai Lame (bagian 
Selatan) berbatasan dengan Halmahera Barat sampai di Rerecinga (bagianUtara) 
Halmahera Utara. Kehidupan orang Pagu berkait erat dengan alam lingkungannya. 
Pakaian dan rumah-rumah mereka sederhana,terbuat dari kayu, dinding dan atap daun 
rumbia, menyerupai gubuk. Begitupun alat alat pertanian. Mereka mandi di sungai, dan 
tempat mandi antara laki-laki dan perempuan terpisah. Agar tidak ada laki-laki melintas 
di tempat perempuan mandi, para perempuan pun memberi isyarat dengan teriakan 
ulu …. ulu ….. ulu. Menurut tradisi mereka, barang siapa laki-laki yang melintas di tempat 
perempuan mandi, dikenakan denda adat, yakni membayar sejumlah uang kepada 
kepala adat. 

Saat ini Suku Pagu hidup secara berkelompok dalam suatu kesatuan besar yang 
beranggotakan beberapa Marga. Mereka terbagi kedalam kampung-kampung/desa. 
Namun, bentuk kepemilikan tanah dibagi berdasarkan marga-marga yang ada. Berikut 
bentuk kepemilikan tanah di wilayah adat Suku Pagu berdasarkan Marga yang 
menguasainya: 

1. Daerah Sosobok sampai Bobotoka dikuasai oleh Marga Momou, Loinyanyi, Golowok 
dan Moleun; 

2. Daerah Kowel dikuasai oleh Marga Lopa, Kartas, danPaluga; 

3. Daerah Baidal dikuasai oleh Marga Gagapupu; 

4. Daerah Wange Otak sampai Nanaling dikuasai oleh Marga Parenua, Juangan, dan 
Talaki; 

5. Daerah Maliput dikuasai oleh Marga Kapita, Gereci, Darama, Tengo, dan Epi-efi; 

6. Daerah Sosol dikuasai oleh Marga Ruku, Tjionge, dan Mamata; 

7. Daerah Ngalo-ngalo sampai Tomaburian dikuasai oleh Marga Baitji dan Marga 
Takulasa; 

8. Daerah Tomabaru sampai Balisosang dikuasai oleh Marga Balawai, Pareta, Malo, Piga, 
dan Koyoba.  

 

Dalam mengelola sumberdaya alam, Suku Pagu menggunakan sistem Bubugo.Bubugo ini 
adalah sebuah larangan untuk memasuki atau mengambil sumberdaya alam di suatu 
daerah. Merekapercaya dengan menaruh bubugo, maka dusun/kebun atau hasil 
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buminya (kelapa) dijaga roh halus. Jika sudah ditaruh bubugo dan ada orang yang 
melanggarnya dipercaya akan terkena suatu penyakit (kusta atau lepra). Bubugo 
biasanya ditaruh di dusun-dusun (kebun), rumah-rumah padi, batang Kelapa dan pohon 
buah-buahan seperti Langsat. Bubugo terdiri dari Kunyit, Air Guraka, Tampurung Kelapa, 
Gata-gata (penjepit), Daun Kayu (seser) yang gatal. Mereka juga menandai 
tanah/dusunnya dengan kayu yang disilang. Jika ada orang yang masuk tanpa ijin sang 
tuannya dan merusak, maka orang tersebut dapat dibunuh. 

Hubungan mereka dengan alam sangat kuat. Itu bisa dilihat dari cara mereka 
memperlakukan alam. Tradisi mereka sebelum membuka hutan dikenal dengan Tola 
Gumi yang dimulai dengan memberi tanda sedikit pada hutan yang akan dibuka, lalu 
dibiarkan selama dua minggu sampai satu bulan, setelah itu hutan yang digunakan untuk 
kepentingan perkebunan dibuka secara luas. Lantas digelar upacara Dudu Ugop 
adatanah yang akan digunakan sebagai lahan pertanian dengan tujuannya meminta agar 
tanah bisa subur saat ditanami nanti. Rata–rata lahan yang dibuka untuk kebun kurang 
lebih 1-2 hektar. Selain itu, sebagian lahan mereka tanami pala, kelapa, cengkeh dan 
kakao. 

Mata pencaharian utama suku Pagu adalah bertani, nelayan dan berburu hewan. Mereka 
menanam padi sebagai makanan pokok sehari–hari. Ada tradisi merayakan pesta padi 
baru. Biasanya pesta ini dilakukan setelah selesai panen padi. Mereka membuat pesta 
sebagai bentuk rasa syukur kepada sang pencipta atas hasil panen yang diperoleh. 
Masyarakat diundang berpesta, bisa satu hari hingga beberapa hari. Sebagian 
masyarakat adat berburu hewan berupa babi dan rusa. Semua itu diperoleh dari hutan 
adat mereka. Teluk Kao dengan potensi ikan teri (ngafi) melimpah membuatnya menjadi 
salah satu sumber utama pendapatan warga yang berlangsung sejak 1970-an. Namun 
produktifitas ikan teri mulai menurun sejak beroperasinya  PT NusaHalmahera Mineral.  

Ketergantungan pada alam membuat masyarakat adat Pagu harus lebih hemat dalam 
memanfaatkan ruang agargenerasi berikut juga masih memperoleh akses atas tanah, 
wilayah dan sumberdaya alam.   

Suku Pagu sudah mempunyai pemimpin tertinggi yang disebut Soana Mabalus. 
Kemudian Kesultanan mengadakan ekspansi sampai ke wilayah Suku Pagu ini dan 
menguasai wilayah ini, dari situ mulai terjadi perubahan pada struktur dalam 
kelembagaan adat mereka. Struktur kepemimpinan suku-suku disesuaikan dengan 
struktur Kesultanan Ternate berikut: 

1. Sangaji. Struktur kepemimpinan tertinggi Suku Pagu. Sangaji artinya penguasa 
wilayah. Sangaji berada dibawah seorang Jiko Makolano yang menguasai Teluk Kao di 
mana beberapa wilayah adat dari beragam Suku berada. Jiko Makolano berarti 
penguasa Teluk. Jiko Makalano setingkat dengan Bupati, Sangaji setingkat dengan 
Camat. Ada yang berpendapat bahwa sebelum Sangaji, Suku Pagu dipimpin oleh 
seorang Kapita. 

2. Nyira Adalah struktur kepemimpinan di bawah Sangaji yang membawahi kelompok-
kelompok Suku Pagu dalam suatu daerah. Nyira setingkat dengan kepala desa atau 
Pemimpin Kampung. 

3. Letatau Kepala adat. Bertugas untuk memutuskan perkara dalam suatu peradilan 
adat. 
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4. Baru-baru bertugas untuk menjaga keamanan wilayah. Keamanan atau Hansip5 
dalam sistem pemerintahan negara. Biasanya, baru-baru ini dijabat oleh pemuda-
pemudi adat (anak muda) 

5. Mirino bertugas menyampaikan berita/pesan dari kelompok ke kelompok atau desa 
ke desa.6 

6. Langasa bertugas mengatur acara dan atau memberikan pengumuman jika ada suatu 
acara tertentu. Dia berfungsi sebagai “protokoler” Sangaji. Sebelum sangaji datang 
dia yang turun untuk memastikan segala sesuatu berjalan dengan lancar.  

 

Struktur ini berubah ketika desa diseragamkan menjadi unit terkecil dari sebuah negara 
yang ada di desa berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1979. Wilayah Pagu lalu dimekarkan 
menjadi beberapa desa dan dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan perangkat lainnya. 
Lembaga adat tidak lagi memiliki fungsi yang luas. Mereka hanya diberikan urusan yang 
berhubungan dengan hukum perkawinan dan denda pencurian. Hal–hal yang 
berhubungan dengan tanah dan SDA dikuasai oleh kepala desa.   

 

 

Tambang Emas yang Merampas Ruang Hidup Suku Pagu  

”Kami melakukan aksi atas kehadiran PT NHM, karena selama beroperasi di daerah kami, tidak 
ada kenyamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan, malah kesengsaraan, serta hak–hak 

rakyat dicabut. PT NHM sendiri itu belum mendapatkan ijin akan tetapi kenapa hutan lindung 
(hutan adat) kami itu sudah dibabat dan digunduli dimana tanpa melakukan konfirmasi dengan 

kami sebagai masyakarat setempat.” Fahri Yamin (27), tokoh pemuda dan perwakilan Desa Ngofa 
Kiyaha, Kecamatan Malifut, Halut.7 

 

Kontrak Karya (KK) antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. NHM ditandatangani 
pada 28 April 1997. KK tersebut berdasar Keputusan Presiden RI No. B.143/Pres/3/1997 
pada 17 Maret 1997. Luas wilayah KK pada waktu ditandatangani seluas 1.672.967 Ha, 
kawasan yang dieksploitasi seluas 29.622 Ha. Luasan ini menguasai hampir 60% dari luas 
wilayah adat Pagu yang berdasarkan peta wilayah adat luasnya mencapai 58.105,88 Ha. 
Perusahaan tambang emas ini menambang di tiga lokasi yaitu Toguraci (Gosowong 
Barat), Gosowong Utara, dan Gosowong Selatan. Kandungan emas yang besar membuat 

                                            
5 Hansip singkatan dari Pertahanan Sipil. Hansip adalah salah satu satuan pertahanan dan keamanan 

yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keppres No. 55 tahun 1972. Organisasi 
Pertahanan Sipil dalam sistem Hankamrata merupakan komponen Hankam dan komplemen ABRI.  
Organisasi Hansip dibubarkan pada 2014 oleh Presiden S.B Yudhoyono melalui Perpres Nomor 88 
Tahun 2014. Hansip juga dikenal dengan sebutan Linmas.(ed) 

6 Pada saat menyampaikan pesan, seorang Mirino diberi tanda yang disebut Piliku Giam (pengikat 
tangat). Piliku artinya ikat dan Giam artinya tangan. Piliku Giam tidak boleh dibuka sebelum 
pesan/berita sampai pada orang yang dituju. Ketika sampai pada orang yang dituju, Piliku Giam baru 
dapat dibuka. Lalu Mirino menyampaikan pesan/berita yang dibawanya.  Ada dua jenis Piliku Giam 
yaitu; Tangan yang diikat menggunakan daun Wokal Muda berarti Mirino membawa berita suka cita, 
sedangkan jika tangan Mirino diikat dengan Buso (daun pandan berduri), maka Mirino membawa 
berita duka. 

7 Hasil investigasi Walhi Op.Cit. 



 

Working Paper Sajogyo Institute No. 6, 2015 | 7  

 

perusahaan tak pusing untuk membuka wilayah baru walaupun melanggar hak adat suku 
Pagu. Akibatnya konflik terus berlanjut.  

 

Tambang Toguraci Ditentang Warga 

Kehadiran perusahaan PT NHM terus dikeluhkan masyarakat adat karena tidak menjamin 
kehidupan masyarakat menjadi semakin baik. Kristina Buda, salah warga desa Dum–Dum 
asal Pagu, mengatakan mereka tidak beranjak sejahtera, justru semakin 
susah, ”perusahaan PT. NHM hanya membuat masyarakat menderita dan saya tidak 
suka kehadiranya di wilayah ini. Tapi suka atau tidak suka, saya bersabar saja. Karena 
pemerintah daerah kita sudah menerima perusahaan NHM itu, kita masyarakat tidak 
bisa berbuat banyak, apalagi kita ini hanya masyarakat kecil yang tak punya kuasa, tidak 
seperti pemerintah". 

”Sebelum kehadiran PTNHM, kehidupan kami dari mata pencaharian di laut dan di darat 
sangat melimpah. Suasana kehidupan pun sangat tentram, akan tetapi setelah 
beroperasinya PT NHM keadaan masyarakat sangat susah seperti sekarang,” cerita 
Darius Kano (38), masyarakat Desa Dum–Dum Pantai Kecamatan Jailolo, Halbar.8 

Kawasan Toguraci merupakan wilayah adat Pagu, sementara pemerintah menetapkan 
kawasan tersebut menjadi kawasan hutan lindung. Pada 11 Maret 2004 Pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang–Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan. Perpu tersebut mengatur izin pertambangan di hutan lindung bagi 13 
perusahaan pertambangan, salah satunya PT NHM. Dengan Perpu tersebut, PT NHM 
mempunyailandasan hukum melakukan kegiatan pertambangan di hutan lindung. 
Rencana tersebut ditentang masyarakat adat dan para pendatang yang kebanyakan 
berasal dari suku Makean. Mereka berdemonstrasi menduduki lokasi tambang sepanjang 
21 – 28 Juni 2003. Masyarakat merasa pihak perusahaan tidak menghargai mereka 
sebagai pemilikhak adat. Mereka juga menuntut perlakuan yang adil bagi tenaga kerja 
lokal yang di-PHK sebanyak 117 orang. 

Saat pendudukan, Toguraci dijaga tentara. Seminggu kemudian warga memutuskan 
menghentikan pendudukan setelah PT NHM berjanji akan memenuhi tuntutan meraka. 
Belakangan mereka sadar PT NHM berbohong. Penggalian di Toguraci terus berlangsung. 
Pendudukan secara damai kembali dilakukan pada Oktober 2003. Ribuan massa dari 
beberapa kecamatan disekitar tambang bergerak dari dua titik yang berbeda. Satu 
kelompok bergerak dari desa Dum-Dum, satunya lagi bergerak dari desa Tabobo.9 
Sayangnya aksi tak bertahan lama, pada tanggal 1 Desember 2003, kesatuan Brimob dari 
BKO Manado menggantikan tentara mengamankan wilayah pertambangan. Mereka 
melakukan kekerasan kepada sekitar 1.200 orang peserta pendudukan yang dipaksa 
keluar dari wilayah Toguraci. Brimob bersenjata lengkap tersebut membongkar semua 
tenda tempat warga tinggal selama melakukukan pendudukan.  

 

                                            
8 Ibid. 
9 Wawancara dengan saksi, mantan Kades Tomabaru bapak Franklin Namotemo pada tanggal 10 

Oktober 2014 di Tobelo 
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Barto (42), petani dan tokoh masyarakat Desa Dum–Dum Pantai, Kecamatan Jailolo, 
Halbar menceritakan pengalamannya, “Dari Kobok kemudian kami menuju Toguraci. 
Kamidihadang 2 orang anggota Brimob yang membawa senjata. Setelah sampai di 
lokasi Toguraci kami disuru duduk dan 20 menit kemudian ada 4 buah mobil, di 
dalamnya terdapat anggota Brimob dan Dantonnya. Tanpa berdialog, kami langsung 
dipukul dan ditendang, serta diinjak sehingga kami terguling–guling. Kami kemudian 
disuru duduk kembali, lalu Danton Brimob mencabut pistolnya menembak ke arah sela–
sela kaki kami sebanyak 2 kali dan tembakan yang ketiga mengenai kepala Rusli 
Tunggapi dan langsung mati. Kami semua lalu dibawa ke pos keamanan PT Nusa 
Halmahera Mineral (NHM) dan dipukul kembali dan ditelanjangi. Beberapa saat 
kemudian istri–istri kami berunjukrasa menuntut pembebasan kami” 

 

Penggusuran Makam,Kebun Cengkeh dan Kekerasan 

”Masyarakat Pagu akan tetap bertahan di sini sampai bisa ketemu dengan Mr. Terry. 
Kami akan boikot seluruh kegiatan perusahaan sampai tuntutan kami dipenuhi. 
Kemudian kalau perusahaan tidak beroperasi selama beberapa jam atau beberapa hari, 
perusahaan ini tak rugi. Yang dirugikan adalah kami Masyarakat Adat Pagu. Empat belas 
tahun PT. Nusa Halmahera Mineral mengeruk emas tanah Pagu dan orang Pagu hanya 
jadi penonton serta penikmat limbah perusahaan. Kalaupun bekerja saudara-saudara 
kami hanya kuli di tanah sendiri. Perusahaan tak pernah menghormati kami selaku 
pewaris sah tanah ini, mereka membabat hutan adat kami seenaknya,” ungkap Afrida 
Ngato, Sangaji Pagu kala itu. 

Masyarakat adat Pagu kembali menghentikan kegiatan PT NHM karena perusahaan 
tersebut menggusur makam leluhur dan cengkeh mereka di daerah Pegunungan Giur 
dan Imur. Mereka menuntut perusahaan keluar dari wilayah tersebut dan membayar 
ganti rugi tanaman yang rusak akibat eksploitasi perusahaan. Protes berlangsung antara 
21-25 November 2012. Ratusan massa dengan pakaian adat lengkap baik laki–laki 
maupun perempuan berbondong–bondong mendatangi kantor perusahaan yang 
jaraknya kurang lebih 7 kilometer dari pemukiman. Sangaji Pagu memimpin langsung 
aksi yang berlangsung dari  jam 9 pagi hingga 9 malam. Sambil berorasi, mereka juga 
melakukan tarian–tarian adat seperti Cakalele maupunTide-tide.  

Mereka dihadang puluhan anggota Polres Halut yang diturunkan untuk mengamankan 
perusahaan. Sayangnya, keinginan masyarakat masuk sampai ke komplek sperkantoran 
perusahaan tidak terpenuhi, mereka tertahan di depan pintu utama perusahaan. 
Masyarakat adat lalu membuat tenda besar di jalan utama tersebut sehingga mobil dan 
karyawan perusahaan tidak bisa lewat. Karyawan yang akan masuk kerja dan yang sudah 
selesai kerjanya diminta masyarakat untuk pulang, sehingga tidak ada karyawan yang 
masuk dan bekerja. 

Esoknya, pukul 3 dini hari orang Pagu kembali melakukan aksi di pelabuhan PT NHM 
dandusun Kobok. Perempuan adat mulai berdatangan dan memalang jalan yang akan 
dilintasi mobil. Mereka menahan setiap mobil yang lewat untuk mencari tahu ada 
karyawan atau tidak, jika kedapatan, karyawan diminta untuk pulang. Pukul 09.00 pagi, 
muncul satu kendaran polisi yang mengangkut 10 orang dengan senjata lengkap. Secara 
kasar, membubarkan massa aksi yang berada disitu. Massa aksi yang ketakutan lari 
menyelamatkan diri masing–masing. Sebagian lari ke hutan, sementara yang tidak 
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sempat lari ditahan oleh polisi dan diangkut ke Polres Tobelo. 31 warga yang terdiri dari 
laki–laki dan perempuan dibawa ke Polres Tobelo dengan pengawalan yang ketat. 
Sesampai di Tobelo mereka diinterogasi. Namun karena tekanan yang dilakukan oleh 
masyarakat dengan mengirim sms ke nomor Kapolres Tobelo dan juga upaya Bupati 
Halmahera Utara Ir. Hein Namotemo saat itu yang memberi jaminan kepada Polres untuk 
melepas warga adat Pagu itu, pihak kepolisian pun melepas warga tersebut.  

 

Lingkungan Tercemar, Kondisi Ekonomi Memburuk 

”Kalau bagi yang kerja di perusahaan itu, mereka senang. Tapi kami yang berkebun 
paling merasa tergangu dengan kehadirannya, karena mengakibatkan pencemaran 
Sungai Kobok yang jadi tempat hidup kami. Padahal Sungai Kobok ini menjadi sumber 
kehidupan kami saat di kebun. Disini kami bisa cari ikan, kemudian mandi, mencuci, 
minum, mencari udang. Tapi saat ini semua itu hilang, direbut dan dirusaki oleh 
perusahaan NHM. Masalah air saja harus bawa dari kampung, padahal dulu pergi ke 
kebun tidak perlu bawa air dari rumah, cuma tinggal ambil saja di Sungai Kobok. 
Sekarang tidak bisa lagi. Kami masyarakat sangat menderita dengan kehadiran NHM.” 
Ati Koyoba salah satu perempuan Adat Pagu dari Desa Balisosang yang memberikan 
keterangan ke tim Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) saat bertemu di kebun 
beliau Dusun Kobok 2013.  

Sebelum PT NHM beroperasi secara besar–besaran, Sungai Kobok digunakan masyarakat 
adat Pagu yang berkebun di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Apalagi 
saat mereka harus menginap berminggu–minggu di kebun. Selain digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan hari-hari, mereka juga menangkap ikan, kerang dan udang untuk 
lauk makan. Seiring beroperasinya PT NHM, kondisi air sungai berubah menjadi semakin 
keruh dan tidak bisa dipergunakan lagi.Mereka yang berkebun disekitar sungai tersebut 
ketakutan untuk menggunakan air tersebut. Apalagi beberapa kali pipa limbah PT NHM 
jebol dan mengalir ke sungai. Kejadian itu mengakibatkan tanaman warga seperti tomat 
tak lagi tumbuh subur. Bahkan kerang dan udang yang dulunya potensial dan 
dimanfaatkan oleh mereka sudah jarang dilihat. Kasus ini sebenarnya sudah pernah 
dilaporkan kepada pemerintah, tapi tidak pernah direspon dengan serius. 

Salah satu laporan tersebut ditujukan kepada Kementrian Lingkungan Hidup. Bapak 
Husni Abd. Rahim dan Kades Tahane, Malifut (2006) bersama Walhi Maluku Utara  
pernah melaporkan hal itu kepada "Menteri Lingkungan Hidup di Bandara Babullah 
Ternate. "Kami sampaikan kepada Pak Menteri (Rahmat Witular) bahwa sistem 
pembuangan limbah PT NHM ternyata dialirkan ke Sungai Kobok. Persoalan yang muncul 
kemudian adalah warga sekitar tidak bisa memanfaatkan air untuk minum, mandi, cuci, 
dan sebagainya," ujar Kades Tahane. Nelayan Bagan juga kesulitan mendapatkan ikan teri 
di perairan Teluk Kao. Mereka menuntut Kementerian Lingkungan Hidup segera 
membentuk tim untuk melakukan audit lingkungan di sekitar tambang PT NHM.10 
Gubernur Maluku Utara juga mengakui kehadiran PT NHM merusak lingkungan. Dalam 
kunjungan ke Halmahera Utara, dihadapan warga Desa Talapao Malifut, Gubernur 
menyatakan kehadiran perusahaan tambang emas milik asing ini membuat air laut 

                                            
10 Laporan ke Menteri LH Rahmat Witular pada Maret 2006 yang disampaikan di Bandara Babullah 

Ternate. Dikutip dari BULETIN NGAFI HALMAHERA edisi I/Thn.I/Juni 2008 
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sekitar wilayah Kecamatan Malifut tercemari karena limbah tambang.11 

Del Kius Palo, salah satu warga Pagu yang berkebun di sekitar Kobok menyampaikan 
pandangannya.“PT NHM banyak memberikan kerugian di masyarakat, mulai dari 
kerusakan lingkungan karena limbah perusahaan. Limbah itu pernah mengalir di Sungai 
Kobok dan Sungai Ake Tabobo. Kami punya data yang terkait dengan limbah yang 
mengalir ke sungai. Ada tanaman seperti langsat dan pohon kelapa mati. Hadirnya 
perusahaan PT NHM membuat saya sangat khawatir karena sebagian besar masyarakat 
Balisosang punya kebunnya dekat Sungai Kobok. Dari lokasi perusahaan ke sungai Kobok 
sekitar seratus meter. Kami juga sangat kesulitan dengan air bersih dan kerang yang ada 
di sungai juga sudah mati. Penyebab dari pencemaran semua itu adalah perusahaan 
PT.NHM.12 

Walhi Malut mencatat kebocoran pipa tailing PT. NHM terjadi berkali-kali mulai tahun 
2010, 2011 dan 2012. Kebocoran pipa dan meluapnya limbah tailing ke sungai 
diperkirakan sebanyak ± 102 m3 pada tahun 2010 dan ± 361 ton pada tahun 2011. 
Limbah beracun yang terlepas ke Sungai Sambiki, Sungai Bora dan Sungai Kobok, melalui 
areal perkebunan warga. Warga menemukan berbagai jenis ikan mati, kerang–kerang 
dan udang yang berada di sungai sudah tidak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan 
sehari–hari. 

Ikan bernilai ekonomis seperti ikan teri, teripang, dan cumi – cumi di wilayah Teluk Kao 
sangat berlimbah sebelum PT NHM beroperasi (sebelum 1998). Namun setelah PT NHM 
beroperasi, populasi organisme tersebut menurun drastis dan menghilang hingga saat 
ini. Dikarenakan hilangnya mata pencaharian pada sektor inilah, maka masyarakat 
kemudian beralih profesi menjadi buruh di perusahaan, penambang batu dan 
penambang emas secara ilegal di lokasi perusahaan PT. NHM. 

Dulunya ikan teri atau ngafi merupakan primadona yang tidak tergantikan. Pada malam 
hari Teluk Kao terlihat seperti kota terapung. Bagang–bagang dari Kecamatan Wasile 
(Haltim), Kecamatan Kao dan Kecamatan Malifut berjejer rapi dengan sinar lampunya 
yang terang menunggu waktunya untuk menangkap ikan. Para nelayan bekerja dari 
malam hingga pagi. Hasil tersebut dibawa pulang dan dikeringkan oleh kelompok ibu – 
ibu yang menanti di kampung. Kini pemandangan itu tinggal cerita, sejak ikan-ikan tak 
ada lagi.  Hilangnya ikan dari Teluk Kao tidak bisa dipisahkan dari limbah perusahaan. 
Namun dalam berbagai kesempatan, pihak pemerintah dan perusahaan terus 
membantah bahwa PT NHM tidak mencemari teluk Kao.  

Warga beresiko terdampak oleh limbah berbahaya dari PT NHM dan Pertambangan 
Tanpa Izin (PETI) yang muncul sejak 2003. Kekhawatiran tersebut muncul karena 
kehidupan sehari–hari mereka sangat bergantung pada bidang ekonomi yang diduga 
telah mengakibatkan pencemaran. Pada bulan Desember 2009, Walhi Malut 
menemukan enam warga adat Pagu yang berdomisili di desa Tabobo terkena bisul, 
bintik-bintik dan benjolan menyerupai penyakit yang diderita warga Buyat Pante 
Minahasa,  Sulawesi Utara – yang lautnya menjadi tempat pembuangan tailing PT 
Newmont Mihasa Raya. 

                                            
11 Baca berita SindoNews.com sabtu 31 Agustus 2013 dengan judul ”Gubernur Malut akui kehadiran PT 

NHM merusak lingkungan 
12 Investigasi AMAN 2013 di desa Balisosang 
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Masalah gangguan kesehatan makin terasa, pada akhir tahun 2013 juga ditemukan 13 
orang warga adat Pagu di Desa Sosol, Tomabaru dan Dusun Kobok menderita penyakit 
gatal–gatal dan benjolan. Menurut masyarakat ini bukan menjolan seperti biasanya tapi 
disebabkan karena keseringan menggunakan air di Sungai Kobok dan Ake Tabobo dan 
mengkonsumsi ikan yang di tangkap dari Teluk Kao. Mereka diantaranya Yohana Sakolah 
(70 tahun), Hofni Dagi (65 tahun), Sarah Robo (70 tahun), Sukardi (32 tahun), Gaspar 
Mudukur (47 tahun), Permenas Cando (65 tahun), Alm. Laher Kote–Kote (76 tahun), 
Ferdi Nance Jempormase (23 tahun), Merina Temo (23 tahun), Alm. Gabriel Toloa (23 
tahun), Ruth Tarinua (38 tahun), Adiel Anriko (1 tahun), Desi Selano (30 tahun).13 

 

Terpakasa Menambang di Lubang Tambang PT NHM  

Kehilangan akses atas tanah dan sumber mata pencaharian sehari–hari, membuat 
masyarakat adat Pagu harus memilih jalan bertahan hidup. Salah satunya menjadi 
penambang ilegal di lubang tambang PT NHM. Tapi para penambang ilegal juga banyak 
berasal dari luar daerah. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak 2003.Yahya Dendeng, 
salah satu warga adat Pagu yang berdomisili di Dusun Beringin, Desa Tabobo, 
penambang rakyat dari luar daerah mulai berdatangan masuk menambang. Di sana 
mereka membuat pemukiman kecil di Beringin (sekarang menjadi anak dusun dari desa 
Tabobo). Mereka melakukan kegiatan penambangan di lokasi yang tak jauh dari 
Toguraci.14 

Penambang terus berdatangan untuk mengais rejeki di wilayah Pagu. Sebagian 
masyarakat adat Pagu juga menjadi penambang ketika kehilangan mata mencaharian. 
Kini ratusan warga adat Pagu baik laki–laki dan perempuan menyusuri gelapnya malam 
untuk masuk melakukan kegiatan tambang di Open Pit Gosowong milik PT NHM. 
Perjalanan dari kampung ke Gowosong kurang lebih 4-5 jam selain itu sepanjang jalan. 
Mereka harus memperhatikan baik–baik mobil patroli perusahaan yang biasanya 
melintas untuk mengawasi perusahaan. Banyak rintangan, mulai dari yang berduri, 
menyeberang sungai, naik dan turun gunung. Kurang lebih pukul 05.00 WIT pagi hari 
rombongan tiba di Open Pit.  Belum selesai, penambang harus masuk ke dasar lobang 
Open Pit yang rawan logsor.  

Mereka juga harus berhadapan dengan pihak keamanan (Brimob) yang menjaga 
tambang terbuka mendapatkan. Namun kadang masyarakat dibiarkan oleh Brimob dikala 
security perusahaan tidak berada di lokasi tersebut, dengan catatan anggota Brimob juga 
harus kebagian hasil tambang yang didapat masyarakat dalam bentuk komisi. Lebar 
lubang tambang kurang lebih 1 km, sementara kedalamannya bisa sampai 500 meter. 
Penambang yang berada di dasar lubang sangat rawan mengalami kecelakaan, karena 
sering terjadi longsor. Dalam laporan warga saat kami bersama–sama di lokasi, 4 hari lalu 
satu penambang ilegal dari Desa Peleri meninggal dunia karena tertimpa batu saat 
terjadi longsor. 

Suatu hari pada tahun 2003, pada pukul enam pagi, satuan keamanan PT NHM 
melakukan operasi pengamanan. Masyarakat  tidak sempat menghindar. Aparat 

                                            
13 Laporan Investigasi AMAN Maluku Utara pada tanggal 01 – 08 Desember 2013 di Desa Sosol, Desa 

Tomabaru dan Dusun Kobok 
14 Wawancara AMAN pada 2003  
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keamanan perusahaan datang tiba–tiba.Warga dikumpulkan lalu diangkut pakai bus 
perusahaan ke pos keamanan untuk diinterogasi. Semua alat kerja dan hasil tambang 
diambil. Mereka diinterograsi hingga lebih dari satu jam  dan  dilepas  pulang ke masing–
masing kampung. Tak berhenti di situ. Empat hari kemudian, tiga warga Pagu dari Desa 
Sosol, Ranny Richard Momou, Yunce Ngato dan Yunus Moi ditangkap oleh beberapa 
anggota Brimob di Open Pit Gosowong. Tidak saja ditangkap, mereka juga dipukul 
sampai Yunce Ngato patah tangan, sementara tiga lainnya luka-luka dan memar. Alat 
tambang dan hasil tambang semuanya diambil oleh petugas. Korban lalu mengadu ke 
Sangaji Pagu dan beberapa tokoh adat Pagu. Beberapa hari setelah kejadian itu anggota 
Brimob yangmenjadi pelaku pemukulan dipanggil Sangaji Pagu dan perangkatnya datang 
bertemu dengan mereka. Dihadapan tokoh–tokoh adat dan korban, pelaku dituntut  
minta maaf dan menanggung semua biaya berobat yang dikeluarkan  oleh korban. 
Semua tuntutan itu dipenuhi oleh pelaku. 

Beberapa perempuan adat dari Desa Sosol yang juga kerap ikut menambang, 
menceritakan bahwa itu jalan satu-satunya mereka ambil, walau beresiko mengalami 
tindakan kekerasan oleh aparat keamanan. Menjadi penambang merupakan pilihan satu-
satunya karena mereka kesulitan mencari mata pencarian lain.  

 

Respon Pemerintah yang Lambat 

Tak hanya ikan teri yang mulai hilang, warga juga mulai mengalami gangguan kesehatan,  
kulit mereka keluar benjolan, gatal-gatal, air Sungai Kobok tidak lagi bisa dikonsumsi, 
pipa limbah perusahaan bocor dan kejadian lain yang berhubungan dengan dampak 
pertambangan emas  PT NHM. Tapi kondisi  itu belum mendapat tanggapan  memadai 
dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tuntutan masyarakat agar masalah 
pencemaran lingkungan dan pelanggaran HAM tak banyak didengar. Pemerintah tidak 
acuh terhadap persoalan yang muncul sejak perusahaan beroperasi. 

Gangguan kesehatan yang dialami 13 warga Pagu berupa  benjol–benjol dan gatal–gatal 
pada kulit karena mengkonsumsi air dan bahan-bahan pangan yang sudah tercemar. 
Kondisi ini juga sudah dilaporkan oleh  AMAN Malut kepada KLH,15 sayangnya KLH tidak 
menanggapi  surat tersebut. BLH Maluku Utara bahkan berbeda pendapat dengan AMAN 
setelah melakukan kunjungan ke PT NHM. Padahal mestinya KLH membuat audit 
lingkungan independen agar kondisi pencemaran di kawasan tersebut diketahui.  

Kristian Koyoba dari desa Balisosang, Malifut, Halut (2013), menyampaikan keprihatinan 
terhadap sikap Pemerintah di atas padahal protes warga sudah dilakukan berulang 
ulang. ”Perhatian Pemerintah Daerah terhadap pencemaran lingkungan akibat ulah 
NHM tidak ada sama sekali, bahkan pemerintah tidak menanggapi persoalan yang kami 
rasakan. Kami kecewa dengan Pemerintah Daerah. Selama NHM hadir masyarakat yang 
dapat dampak buruknya, sedangkan hasil yang diperoleh perusahaan kami tidak rasakan 
dan nikmati. Menurut beliau kehadiran perusahaan NHM ini banyak menimbulkan 
masalah di masyarakat, maka ditolak dan secepatnya angkat kaki dari tanah adat Pagu”. 

 

                                            
15 Laporan pengaduan secara resmi AMAN Malut Nomor:85/B/PW-AMAN-MALUT/XII/2013 kepada 

Kementerian Lingkungan Hidup   
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Gerakan Mempertahankan Wilayah Adat 

Wilayah adat Pagu berbatasan dengan Suku Tobaru, Suku Sahu, Hoana Modole dan 
Hoana Towiliko. Jumlah desa dimana penyebaran suku Pagu sebanyak 13 desa. Selain 
dari desa–desa tersebut, ada juga beberapa desa yang merupakan transmigrasi lokal dari 
pulau Makian.16 

Untuk memperkuat klaim sebagai masyarakat adat, pada tanggal 2 November 2011 Suku 
Pagu mulai melakukan pemetaan wilayah adat. Pemetaan ini dilakukan secara 
partisipatif oleh masyarakat adat. Luas wilayah adat sebesar 58.105,88 hektar17 mulai 
dari Lame sampai Rerecinga sebagaimana batas yang leluhur mereka tetapkan pada 
masa itu. Batas–batas wilayah adat selalu ditandai dengan batas alam, baik itu gunung, 
sungai, batu, pinang, dll. 

Selain pemetaan pada tanggal 12 Januari 2012, Suku Pagu melakukan musyawarah adat 
untuk memilih pimpinan adat yang disebut dengan Sangaji. Afrida Erna Ngato, salah satu 
perempuan adat yang merupakan turunan dari Sangaji Toloa (Sangaji sebelumnya) 
ditetapkan sebagai Sangaji Pagu. Dalam pandangan masyarakat adat Pagu, kepala adat 
mereka harus berasal dari garis keturunan Sangaji. Tugas utama Sangaji adalah menjaga 
wilayah adat yang ditinggalkan oleh leluhur mereka.  

Kemampuan masyarakat adat harus terus ditingkatkan dengan berbagai kegiatan, mulai 
dari pelatihan untuk kelompok pemuda adat, menginventarisasi kearifan lokal, workshop 
untuk isu–isu tambang dan perubahan iklim, maupun pertemuan internal mereka untuk 
membicarakan masalah yang mereka hadapi. Ketika ada pihak lain mengambil tanah 
adat mereka, suku Pagu dibawah inisiatif lembaga adat, bisa mengundang semua tokoh 
untuk membicarakan kasus tersebut. Seperti yang terjadi antara mereka dengan PT Adi 
Putra Nusantara, salah satu perusahaan yang membangun kota baru diatas tanah adat. 
Pada tanggal 29 Mei 2012, tokoh–tokoh adat Suku Pagu melakukan perundingan dengan 
perusahaan dan koperasi baru sebagai pihak yang dianggap telah menguasai tanah adat 
tanpa sepengetahuan mereka. Dalam pertemuan yang dihadiri kurang lebih 60 tokoh 
adat Pagu, dibicarakan secara serius hak–hak mereka yang diambil tanpa izin. Upaya itu 
mempengaruhi aktivitas perusahaan aktivitas di atas wilayah adat. Pihak perusahaan 
sendiri mengakui mereka melakukan pelanggaran dan bersedia membicarakan baik–baik 
dengan suku Pagu. 

 

Rekomendasi 

Perlu ada keseriusan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat 
Pagu akibat berlangsungnya akvifitas perusahaan tambang PT NHM diatas tanah adat 
mereka. Rekomendasi penting dalam konteks masalah tersebut antara lain: 

Pertama: Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan yang mengakui hak–hak 
masyarakat adat Pagu atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam, sebagai jalan menuju 
kesejahteraan. 

                                            
16 Sekitar tahun 1974 lewat kebijakan pemerintah kabupaten Maluku Utara, masyarakat dari pulau 

Makian dipindahkan ke daratan Malifut yang merupakan wilayah adat Pagu. Pemindahan itu 
dilakukan sebab sewaktu itu, ada isu akan meletus gunung Makian secara besar – besaran. 

17 Peta wilayah adat  



 
14 | Berjuang Merebut Kembali Tanah Adat Suku Pagu 

 

Kedua, PT Nusa Halmahera Mineral harus menghormati dan mengakui hak–hak 
masyarakat adat Pagu atas tanah, wilayah dan sumber daya alam (SDA). Dalam kegiatan 
tambang yang telah dan akan dilakukan nanti harus merundingkan lebih dulu 
berdasarkan prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC) dengan masyarakat adat Pagu 
sebagai pemilik wilayah adat dan dilarang keras untuk melakukan kegiatan 
pertambangan di wilayah adat. 

Ketiga, PT NHM dan Pemerintah segera melakukan audit lingkungan menyeluruh dan 
partisipatif sebagai langkah memulihkan  kerusakan yang terjadi di hutan, lahan, sungai, 
sumber-sumber air dan laut akibat pertambangan PT NHM. 

Keempat,Pemulihan dampak kerusakan lingkungan oleh aktivitas-aktivitas pertambangan 
PT NHM yang mengakibatkan terganggunya kesehatan masyarakat adat/lokal harus 
diseriusi dan diberikan respon yang lebih cepat, serta kepada pemerintah untuk 
menindak dengan tegas perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut. 

Kelima, pemulihan kondisi ekonomi perempuan, nelayan, petani dan buruh akibat 
kehilangan sektor produktivitas mereka yang menurun sejak  kehadiran dan aktivitas PT 
NHM. 

Keenam, Mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi sejak tambang 
beroperasi, termasuk pembunuhan Sdr. Rusli Tunggapi pada  2003 . 

Ketujuh,Pemerintah dan perusahaan PT NHM harus menyampaikan permohonan maaf 
kepada masyarakat adat Pagu atas semua pelanggaran yang dilakukan yang tidak  
menghomati hak–hak masyarakat adat Pagu.  

Kedelapan,Pemerintah segera menarik aparat kepolisian (Brimob) yang ditugaskan untuk 
menjaga perusahaan tambang PT NHM. Aparat kepolisian harus segera menghentikan 
bentuk intimidasi apapun kepada masyarakat adat Pagu. 
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