
 



 

 2 

 
Laporan Investigasi Sangihe, Sulawesi Utara 

 

Pengantar 

Sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam berlimpah 

yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah kekayaan laut yang menjadi 

hak setiap anak bangsa untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan bangsa. Tentunya 

dengan kewajiban untuk menjaga, memelihara dan melestarikannya. Hasil pemanfaatan potensi 

dan kekayaan bahari di Indonesia diharapkan dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat. 

Salah satu kepulauan yang memiliki kekayaan alam sangat besar adalah Kabupaten Kepulauan 

Sangihe. Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah suatu wilayah yang berbatasan langsung dengan 

Pulau Mindanao, Filipina. Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri merupakan salah satu pulau 

terluar dari Indonesia dengan luasan sebesar 736,98 km2 yang menjadikannya sebagai pulau kecil. 

Meski disebut sebagai pulau kecil, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki sumber daya alam 

yang melimpah antara lain: hutan primer, satwa endemik, sumber daya bahari, hingga kearifan 

lokal penduduknya. 

Dengan berbagai macam sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Sangihe, 

mayoritas masyarakat hidup bergantung dengan sumber daya alam. Mayoritas dari penduduk 

adalah petani dan nelayan. Data statistik kelautan dan perikanan milik pemerintah menyebut 

Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai tiga besar dari ekonomi nelayan terbanyak di Sulawesi 

Utara. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe tercatat, selama periode 2015-2018 

presentasi produksi perikanan di Sangihe selalu naik setiap tahunnya.1 

Selain sumber daya alam yang berada di lautan, Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri dikelilingi 

oleh hutan, di dalam hutan tersebut terdapat banyak sekali flora dan fauna yang sangat terjaga. 

Salah satu fauna yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah burung endemik yang 

biasa disebut masyarakat lokal sebagai Manu Niu. Burung endemik tersebut sempat dianggap 

                                                
1 Lihat https://sangihekab.bps.go.id/publication/2019/08/01/dec236db19d38a8035973434/gambaran-produksi-
perikanan-tangkap-kabupaten-kepulauan-sangihe-2018 



 

 3 

punah selama seratus tahun, sampai sekitar pada tahun 1998 lalu, masyarakat melihat kembali 

burung endemik tersebut. 

Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri juga dikelilingi oleh berbagai macam gunung di daratan 

maupun di laut. Banua Wuhu adalah nama gunung api bawah laut yang terletak di sebelah barat 

Pulau Mahengetang. Gunung ini memiliki ketinggian kurang lebih 400 meter dari dasar laut, dan 

memiliki puncak yang berada di kedalaman sekitar 8 meter di bawah permukaan air. Selain gunung 

bawah laut, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki gunung di daratan, yaitu Gunung 

Sahendaruman tempat habitat burung Manu Niu. 

Dengan kekayaan alam yang indah dan begitu melimpah, sejatinya Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Utara dapat mengembangkan potensi pariwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian 

lingkungan. Dalam waktu yang bersamaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga bisa 

mengembangkan potensi warganya, seperti melalui pembuatan koperasi untuk mendukung kerja-

kerja dari nelayan maupun petani yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

Sayangnya, berbagai macam sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe kini 

berada di bawah ancaman pertambangan emas milik PT. Tambang Mas Sangihe (TMS). PT TMS 

merupakan pemegang Kontrak Karya Generasi ke-VI. Izin konsesinya sangat luas, yaitu mencakup 

Gunung Sahendaruman, yang mana di dalamnya terdapat 80 desa dan 7 kecamatan. Bayang-

bayang rusaknya lingkungan, pencemaran, kemiskinan, dan masalah lainnya kini menyelimuti 

masyarakat Kepulauan Sangihe. Bahkan, masyarakat dipaksa untuk memberikan tanah yang 

memiliki berbagai macam sumber daya alam kepada PT. Tambang Mas Sangihe. 

 

I. Kabupaten Kepulauan Sangihe 

Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah satu dari gugusan pulau dan sebuah kabupaten di Provinsi 

Sulawesi Utara. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud 

pada tahun 2000. Secara geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak antara 2° 4’ 

13” – 4° 44’ 22” LU dan 125° 9′ 28” – 125° 56′ 57” BT dan posisinya terletak di antara Kabupaten 

Kepulauan SITARO dengan Pulau Mindanao (Filipina). Kabupaten Kepulauan Sangihe terdiri dari 

105 pulau (27 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni) dan 15 kecamatan, serta luas 
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wilayah dari Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebesar 736,98 km2. Tabukan Utara adalah 

kecamatan dengan wilayah terluas, yaitu 114,76 km2. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 

tercatat hingga tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebanyak 

139.262 jiwa. Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe didominasi oleh umur menengah 

antara 20-40 tahun. Secara umum pekerjaan dari sebagian besar masyarakat di Kabupaten 

Kepulauan Sangihe adalah petani, nelayan, serta penambang. 

Pekerjaan sebagai nelayan dan petani merupakan mata pencaharian utama oleh warga Kepulauan 

Sangihe. Dengan lingkungan yang berada di tepi pantai masyarakat bergantung dengan hasil 

kekayaan laut di Kepulauan Sangihe. Selain bergantung dengan hasil yang ada di laut, masyarakat 

juga memanfaatkan sektor perkebunan untuk menanam berbagai hasil tani yang kemudian 

didistribusikan ke beberapa daerah di Sulawesi Utara. Pemanfaatan sektor perkebunan tersebut 

berfokus pada kelapa, pala, dan cengkeh. 

 

Salah satu gugusan pulau di dalam Kabupaten Kepulauan Sangihe 
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Kabupaten Kepulauan Sangihe dikelilingi oleh berbagai macam gunung di sekitar kepulauannya, 

antara lain Gunung Awu yang merupakan gunung aktif tertinggi di Kepulauan Sangihe dimana 

tercatat banyak sekali aktivitas tektonik jauh dan tektonik lokal, kemudian terdapat Gunung 

Sahendaruman, dan Gunung Kakiralong. Selain gunung yang berada di daratan, Kepulauan 

Sangihe juga memiliki gunung yang terdapat di bawah laut yaitu Gunung Banua Wuhu. 

Di dalam lingkungan Gunung Sahendaruman terdapat banyak sekali burung-burung endemik yang 

tinggal di daerah tersebut, salah satunya adalah Burung Manu Niu atau yang biasa disebut dengan 

Burung Niu. Burung Niu sempat dinyatakan punah, hingga ditemukan kembali pada tahun 1998. 

Kepunahan burung tersebut disebabkan erupsi gunung berapi yang mengubah habitat dari Burung 

Niu. 

Meskipun berada di antara berbagai macam gunung, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki 

potensi pariwisata yang besar. Salah satunya adalah Ibu Kota dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, 

yaitu Tahuna. Tahuna dikelilingi oleh bukit-bukit dan terdapat teluk di tengah-tengahnya. Selain 

Tahuna sebagai pusat ekonomi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sangihe juga 

dikelilingi oleh beberapa pantai dan pulau yang indah, salah satunya adalah Pulau Mehong. 

 

Pemandangan dari atas Tahuna 
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Selain sektor perikanan dan pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat, Kabupaten 

Kepulauan Sangihe juga memiliki sumber daya emas yang tinggi. Banyak dari masyarakat di 

Kabupaten Kepulauan Sangihe menggantungkan hidupnya dalam sektor pertambangan rakyat 

yang ada di beberapa lokasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, antara lain daerah Kupa, Laine, 

Bowone, dan Tumarede. Tambang rakyat yang berkembang di Kabupaten Kepulauan Sangihe 

merupakan tambang yang secara turun menurun selalu ada. 

 

Salah satu lokasi Tambang Rakyat yang berada di Desa Bowone 
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Beberapa masyarakat yang bekerja atau menggantungkan hidupnya dalam Tambang Rakyat 

berasal dari beberapa lokasi. Banyak dari mereka yang memiliki pekerjaan utama sebagai petani 

ataupun nelayan, tetapi banyak juga menggantungkan hidupnya pada pertambangan rakyat. 

Tambang rakyat yang berada di beberapa daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada dasarnya 

dimiliki oleh masing-masing individu, atau biasa disebut dengan Tuan Tanah. Hasil penelusuran 

terkait kemunculan Tambang Rakyat, pada dasarnya tidak terlepas dari sejarah yang dialami oleh 

masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Tambang Rakyat muncul disebabkan kegiatan 

eksplorasi yang dijalankan oleh PT. Meares Soputan Mining (MSM) pada tahun 90-an. Hal 

tersebut yang akhirnya memicu masyarakat untuk melakukan penambangan di Sangihe.  

 

Tambang Rakyat di Desa Bowone 

Potensi sumber daya emas mengundang salah satu perusahaan tambang yaitu PT. Tambang Mas 

Sangihe (TMS) untuk membuka lahannya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Keberadaan PT. TMS 

tersebut dirasa oleh warga Kabupaten Kepulauan Sangihe meresahkan, terlebih lagi kegiatan 

tersebut disetujui oleh Kementerian ESDM melalui SK No. 163.K/MB.04DJB/2021 oleh 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai persetujuan peningkatan tahap 

kegiatan operasi produksi kontrak karya PT. Tambang Mas Sangihe (TMS)2. Selain hal tersebut, 

                                                
2 Lihat hal. 39 
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beberapa warga menuturkan bahwa kedatangan PT. TMS dapat mengganggu pekerjaan mereka 

sebagai petani, nelayan, dan berbagai macam pekerjaan lain yang dikerjakan oleh masyarakat 

Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

II. Kedatangan PT. Tambang Mas Sangihe (TMS) di Kabupaten Kepulauan Sangihe 

Kedatangan PT. Tambang Mas Sangihe (TMS) di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada dasarnya 

didahului oleh PT. Meares Soputan Mining (MSM) di tahun 1986. PT. Meares Soputan Mining 

(MSM) telah melakukan eksplorasi untuk kegiatan penambangan yang meliputi pengambilan 

sampel sedimen sungai, serpihan batuan dan magnet tanah serta survei polarisasi terinduksi. 

Kegiatan ini mengarah pada penggambaran lubang bor pertama pada tambang emas di tahun 1987-

1988. Dari pengeboran lubang pertama didapati bahwa terdapat peningkatan emas dalam aliran 

dan sampel serpihan batu di Kepulauan Sangihe. Hal tersebut menyebabkan penemuan deposit 

Binebas dan Bawone yang dibor oleh PT MSM/Ashton Mining antara tahun 1989 dan 1993. 

Selanjutnya dilakukannya pengeboran tambahan yang dilakukan oleh Bre-X di prospek Taware 

antara tahun 1994 dan 1996. Petak mineral Sangihe awalnya terdiri dari dua blok, satu terletak di 

Pulau Talaud dan lainnya di Pulau Sangihe. Keduanya merupakan kepulauan kabupaten di bawah 

wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.3 

Pada tanggal 27 April 1997 PT. Tambang Mas Sangihe (TMS) menandatangani Kontrak Karya 

(KK) generasi ke-7 dengan pemerintah Indonesia yang berlaku hingga tahun 2027, kesepakatan 

itu faktanya dapat dua kali diperpanjang selama 10 tahun.  Sangihe Gold Corporation, perusahaan 

asal Kanada memegang saham tertinggi di PT TMS, yaitu sebesar 70%, selanjutnya ada beberapa 

perusahaan asal Indonesia, yaitu PT Sungai Belayan Sejati yang memegang saham sebesar 10%, 

PT Sangihe Prima Mineral sebesar 11%, dan PT Sangihe Pratama Mineral sebesar 9%. 

 

KK PT. Tambang Mas Sangihe sempat dibekukan pada bulan Mei 1997 oleh Menteri 

Pertambangan dan Energi saat itu4. Hingga di tahun 2006, Pemilik KK Sangihe Indonesia meminta 

Menteri ESDM untuk menentukan status ukuran pertambangan yang dapat dilakukan oleh PT. 

TMS. Pada tanggal 31 Agustus 2009 Pemerintah menanggapi permintaan tersebut dengan 

                                                
3 Lihat https://barugold.com/site/assets/files/5628/east-asia-minerals-eas-v-technical-report-ni-43-101-
may-2017.pdf hal. 12 
4 Lihat https://tirto.id/jejak-wakil-bupati-sangihe-sebelum-wafat-tolak-izin-tambang-emas-ggMQ  
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mengaktifkan kembali KK PT TMS pada 10 Desember 2010. Luas KK PT TMS berkurang, namun 

bagian Pulau Sangihe luasnya tetap sama dengan luas KK asli. 

 
Camp PT. Tambang Mas Sangihe (2021) 

 

Sejak tahun 2007 Sangihe Gold Corporation (pemegang saham 70 persen PT. Tambang Mas 

Sangihe yang dulunya adalah East Mineral Corp) telah mengambil alih pertambangan dan 

melakukan berbagai kegiatan eksplorasi termasuk pemetaan geologi, pengambilan sampel 

serpihan batu, survei geofisika, studi petrologi, pembuatan parit dan pengeboran. Blok Sangihe 

ada karena pada tahun tersebut EAMC dan mitra lokal menerima persetujuan dan izin eksplorasi 

dari pemerintah, sehingga diberikan KK seluas 42.000 hektare.5 

 

Selanjutnya di tahun 2017 PT. Tambang Mas Sangihe telah mengusahakan Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (Amdal) kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara, pada 

                                                
5 Lihat https://barugold.com/site/assets/files/5628/east-asia-minerals-eas-v-technical-report-ni-43-101-
may-2017.pdf hal. 12 
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pengerjaan dokumen ini tidak adanya keikutsertaan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe 

dalam pengerjaannya yang mana seharusnya masyarakat turut dilibatkan dalam pembuatan Amdal. 

 

Di tahun 2021 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan surat 

Keputusan mengenai Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya 

PT. Tambang Mas Sangihe dengan Nomor: 163.k/MB.04.DJB.2021. Keberadaan surat keputusan 

tersebut memunculkan banyak penolakan dari masyarakat yang daerahnya berada dalam konsesi 

lahan penambangan PT. Tambang Mas Sangihe. 

 

Beberapa bulan sebelum KontraS mendatangi desa Bowone di Kabupaten Kepulauan Sangihe, 

perwakilan dari PT. Tambang Mas Sangihe mendatangi masyarakat desa Bowone. Perwakilan dari 

PT. Tambang Mas Sangihe melakukan sosialisasi perihal rencana penambangan dan memberikan 

penawaran harga beli tanah dalam pembebasan lahan kepada masyarakat desa Bowone sebesar 

Rp. 5.000 per meter.6 Selain itu kami juga mendapati bahwa perwakilan dari PT. Tambang Mas 

Sangihe memberikan penawaran sebesar 50 juta rupiah per hektar kepada masyarakat di 

Kabupaten Kepulauan Sangihe yang lahannya berada dalam konsesi wilayah penambangan PT. 

Tambang Mas Sangihe. 

 

Selain penawaran terkait harga beli tanah, masyarakat juga diberikan penawaran berupa pemberian 

beasiswa kepada anak-anak yang berada di daerah konsesi wilayah pertambangan. Beasiswa 

tersebut berupa tunjangan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak hingga mereka berada 

bangku perkuliahan. Selain beasiswa, PT TMS juga menawarkan pembangunan panti jompo untuk 

masyarakat Sangihe.  

 

Penolakan-penolakan terkait penambangan yang akan dilakukan oleh PT. Tambang Mas Sangihe 

di lingkungan Kabupaten Kepulauan Sangihe datang daru berbagai lapisan masyarakat, mulai dari 

buruh hingga beberapa “tuan tanah” yang memiliki lahan di dalam daerah konsesi penambangan 

                                                
6 KontraS mengunjungi Desa Bowone dan bertemu dengan salah satu masyarakat. Masyarakat EP, 
kemudian menjelaskan mengenai penawaran yang diberikan oelh PT. TMS yang diucapkan oleh pihak 
perusahaan kepada masyarakat. 



 

 11 

PT. Tambang Mas Sangihe. KontraS mendapati terdapat kurang lebih 140 Kepala Keluarga yang 

menandatangani penolakan terhadap kedatangan PT. Tambang Mas Sangihe di Desa Bowone.  

 

Sampai saat ini, proses yang dijalankan oleh PT. Tambang Mas Sangihe hanya berkutat pada 

penanaman bibit tumbuhan di salah satu daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penanaman 

bibit tumbuhan ini bertujuan untuk menutupi galian lubang yang nantinya akan dilakukan oleh PT. 

Tambang Mas Sangihe. 

 

A. Kronologi Singkat Kontrak Karya (KK) PT Tambang Mas Sangihe 

● Pada tahun 2009, Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe diaktifkan kembali dengan 

surat No. 2511/30/DJB/2009 pada tanggal 13 Agustus 2009. 

 

● Pada 10 Desember 2010, keluar surat keputusan mengenai Penciutan I Wilayah Kontrak 

Karya (WKK) dan Permulaan Tahap Kegiatan Eksplorasi dengan No. 

514.K/30/DJB/2010. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Juli 2010 hingga 5 juli 

2013, dengan luas yang dipertahankan 82.080 Ha (dari 123.850 Ha dikurang dengan 

41.770 Ha). 

 

● Pada tahun 2013, adanya perpanjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi dengan Surat 

Keputusan Dirjen No. 1081.K/30/DJB/2013 pada tanggal 5 Desember 2013 dan berlaku 

sampai dengan tanggal 5 Juli 2014, dengan luas yang dipertahankan 82.080 Ha. 

 

● Pada tahun 2015, terjadi perpanjangan ke-2 Tahap Kegiatan Eksplorasi dengan SK Dirjen 

No. 651.K/30/DJB/2015 pada tanggal 28 April 2015 dan berlaku sampai dengan tanggal 

5 Juli 2015 dengan luas yang dipertahankan 82.080 Ha. 

 

● Pada tahun 2016, terbit Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Nomor 

1603/30/DBM.PU/2016 di tanggal 19 September 2016 perihal Penetapan Default 

Kontrak Karya (KK) PT Tambang Mas Sangihe 
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● Pada tahun 2017, terbit Surat Dirjen Minerba dengan No. 1009/30/DJB/2017 perihal 

Penetapan Default KK PT TMS 

 

● Pada tahun 2018, Menteri ESDM mengeluarkan surat perpanjangan FS sampai dengan 

25 September 2018 melalui surat No. 414.K/30/DJB/2017. Selain itu, pada tanggal 5 Juni 

2018 dikeluarkannya surat Penciutan Wilayah Kontrak Karya dengan SK No. 

259.K/30/DJB/2018 dengan luas yang dipertahankan 42.000 Ha (KW 10PKO189) 

 

● Pada tahun 2019, terjadi dua kali Perpanjangan Suspensi oleh Direktur Jenderal Mineral 

dan Batubara, yaitu Pertama, dengan No. 2118/30/07/DJB/2018 di tanggal 11 Desember 

2018 yang berlaku sampai dengan 11 Desember 2019 dan Kedua, dengan No. 

1923/30.07/DJB/2019 di tanggal 13 November 2019 yang berlaku sampai dengan 25 

September 2020. 

 

● Pada tahun 2021, Menteri ESDM menerbitkan Surat Keputusan tentang Persetujuan 

Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi KK PT Tambang Mas Sangihe dengan surat No. 

163.K/MB.04/DJB/2021. 

 

B. Kronologis Perizinan PT. Tambang Mas Sangihe 

● PT. Tambang Mas Sangihe (PT TMS) adalah pemegang Kontrak Karya (KK) Generasi 

VI dengan Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 

B.143/Pres/3/1997 tgl 17 Maret 1997. KK tersebut kemudian diamandemen pada tanggal 

23 Desember 2015 

 

● Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 

414.K/30/DJB/207 tertanggal 6 November, PT. Tambang Mas Sangihe telah 

mendapatkan persetujuan perpanjangan tahap studi kelayakan sampai tanggal 25 

September 2018 

 

● Pada 5 Juni 2018, PT. Tambang Mas Sangihe mendapatkan persetujuan pengurangan 

wilayah KK berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 
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259.K/30/DJB/2018. Adapun wilayah PT. Tambang Mas Sangihe setelah dilakukan 

pengurangan terakhir adalah 42.000 ha yang berlokasi di Kepulauan Sangihe, Sulawesi 

Utara. 

 

● PT. Tambang Mas Sangihe mendapatkan rekomendasi kesesuaian tata ruang pada tgl. 16 

September 2019 dari Kepala Dinas PUPRD Prov. Sulawesi Utara. 

 

● Berdasarkan Perda Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2014, tentang RTRW 

Kab. Kep. Sangihe Tahun 2104-2034, pasal 47 ayat (3) bahwa kawasan peruntukan 

pertambangan mineral logam di Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

 

● Berdasarkan Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014, tentang RTRW Prov 

Sulawesi Utara Tahun 2014-2034, pasal 53 ayat 2, bahwa kawasan peruntukan 

pertambangan emas terdapat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

 

● PT. Tambang Mas Sangihe memperoleh persetujuan tekno-ekonomi atas dokumen studi 

kelayakan pada tanggal 15 Oktober 2019 dari Ditjen Minerba. 

 

● PT. Tambang Mas Sangihe mendapatkan persetujuan Keputusan Kelayakan Lingkungan 

dari Provinsi Sulawesi Utara Nomor 503/DPMPTSPD/REKOM/181/IX/2020 pada 

tanggal 25 September 2020 

 

● Berdasarkan Persetujuan Tekno-Ekonomi dan Persetujuan Lingkungan tersebut di atas, 

PT. Tambang Mas Sangihe telah meningkatkan tahap menjadi Tahap Operasi Produksi 

pada 29 Januari 2021. 
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III. Temuan Investigasi KontraS atas Kondisi Sosial Masyarakat di Kabupaten Kepulauan 

Sangihe, Sulawesi Utara atas kedatangan PT. Tambang Mas Sangihe (TMS) 

1. Penentuan Harga Tanah yang Sewenang-wenang 

PT. Tambang Mas Sangihe (TMS) sempat melakukan negosiasi terkait pembebasan lahan 

untuk penambangan ke beberapa masyarakat Sangihe, khususnya di desa Bowone. 

Negosiasi/penawaran tersebut berisikan bahwa PT. Tambang Mas Sangihe memberikan 

penawaran terkait harga pembebasan lahan kepada masyarakat seharga RP 5.000 per meter 

atau RP 50.000.000 per hektar. 

 

Hal ini dikonfirmasi oleh salah satu warga dari Desa Bowone yang menjelaskan bahwa harga 

tanah per meter seharga RP 5.000. Selain warga memang menolak pertambangan, penawaran 

harga tanah tersebut juga sewenang-wenang. Tawaran lain yang muncul kemudian adalah 

relokasi ke daerah yang tidak jelas tempatnya.  

 

Selain terkait dengan penawaran harga tanah, perusahaan juga memberikan penawaran kepada 

masyarakat dengan memberikan bantuan pendidikan (beasiswa) kepada anak-anak yang 

berada di dalam wilayah konsesi penambangan PT. Tambang Mas Sangihe. Selain pemberian 

beasiswa perusahaan memberikan jaminan untuk dibuatkan panti jompo kepada masyarakat 

yang berada di wilayah konsesi penambangan PT. Tambang Mas Sangihe. 

 

2. Pelanggaran terhadap UU nomor 27 tahun 2007 j.o. UU nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil 

Sebagaimana dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (WP3K) dalam Pasal 1 ayat (3) 

menegaskan bahwa Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 

km2 (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Selanjutnya kami juga 

merujuk sebagaimana dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 pasal 23 ayat (2) dijelaskan bahwa 

penambangan bukanlah prioritas dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil. 
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Hal tersebut bertentangan dengan realita yang terjadi, proses penambangan di Kabupaten 

Kepulauan Sangihe berlanjut meskipun secara normatif telah menyalahi aturan dalam UU 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil. 

 

Pada awalnya luas wilayah7 Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe adalah 123.850 ha, 

yang kemudian dalam amandemen KK, pada 5 Juni 2018, PT. Tambang Mas Sangihe 

diperkecil wilayahnya menjadi 42.000 ha dengan mempertimbangkan wilayah prospek, 

rencana penambangan jangka panjang dan wilayah penunjang. Wilayah prospek PT. Tambang 

Mas Sangihe adalah 4.500 ha. Mineralisasi utama ada pada area KK Tambang Mas Sangihe 

yang terdapat di Prospek Bawone dan Binebase, yang menunjukkan karakteristik tipe 

epitermal sulfidasi tinggi. 

 

● Prospek Bawone : 200 Ha 

● Prospek Binebase : 300 Ha 

● Prospek Sade : 1500 Ha 

● Prospek Kupa : 2.500 Ha 

 

Selain hal tersebut kami juga mendapati beberapa poin kejanggalan dalam proses perizinan 

PT. Tambang Mas Sangihe. Antara lain sebagai berikut: 

a. Tidak Adanya Izin Menteri Kelautan dan Perikanan 

Berdasarkan temuan investigasi, kami mendapati bahwa sejauh ini KKP (Kementerian 

Kelautan dan Perikanan) belum memberikan izin pemanfaat dalam rangka penanaman modal 

asing kepada PT. TMS, karena berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2014 perubahan atas UU 

Nomor 27 Tahun 2007 pasal 26A ayat (1) dijelaskan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil 

dan pemanfaat perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat 

izin Menteri. Sampai saat laporan ini diterbitkan, KKP mengaku belum mendapat surat 

permohonan untuk penerbitan rekomendasi dari pihak PT. Tambang Mas Sangihe, hal ini 

diperkuat oleh pernyataan perwakilan KKP melalui media CNN yang menyatakan bahwa 

                                                
7 Lihat hal. 33 
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pihaknya belum mendapatkan surat permohonan untuk penerbitan rekomendasi dari pihak PT. 

Tambnag Mas Sangihe.8 

 

Pada ayat (4) dijelaskan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

1) badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas; 

2) Menjamin akses publik; 

3) Tidak berpenduduk; 

4) Belum ada pemanfaatan oleh masyarakat lokal; 

5) Bekerja sama dengan peserta Indonesia; 

6) Melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia; 

7) Melakukan alih teknologi; dan 

8) Memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan. 

Kami menggaris bawahi dalam pasal UU No 1 Tahun 2014 pasal 26A ayat (4) pada poin 

penjelasan terkait “Memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan.” 

hal tersebut harus diperhatikan oleh KKP dalam pemberian izin untuk PT. Tambang Mas 

Sangihe karena berdasarkan dugaan ketiadaan AMDAL kami melihat bahwa wilayah konsesi 

lahan penambangan tidak memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi.  

b. Pertambangan bukan prioritas pemanfaatan pulau kecil 

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 pasal 23 

ayat (2) dijelaskan bahwa terdapat beberapa poin pemanfaatan pulau-pulau kecil di 

prioritaskan untuk sembilan kepentingan antara lain sebagai berikut: 

a.  Konservasi; 

b.pendidikan dan pelatihan; 

c.  penelitian dan pengembangan; 

d. budi daya laut; 

e.  Pariwisata; 

f.  usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; 

                                                
8 KKP Belum Beri Rekomendasi Perusahaan Tambang Mas Sangihe 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210614074623-20-653915/kkp-belum-beri-rekomendasi-perusahaan-
tambang-emas-di-sangihe 
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g.pertanian organik; 

h. peternakan; dan/atau 

i.  pertahanan dan keamanan negara. 

 

Berdasarkan beberapa poin di atas, dapat disimpulkan bahwa pertambangan bukanlah upaya 

pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diprioritaskan oleh Negara, tetapi dalam pelaksanaannya 

Kabupaten Kepulauan Sangihe terus diupayakan untuk menjadi lahan penambangan oleh PT. 

Tambang Mas Sangihe.  

 

Selanjutnya hal tersebut juga diperkuat, sebagaimana dijelaskan bahwa dalam Pasal 35 huruf 

K UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang 

berbunyi ‘Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara 

langsung atau tidak secara langsung dilarang: Melakukan pertambangan mineral pada wilayah 

yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan 

kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat 

sekitarnya’. Selain peraturan itu, pada tahun 2017 pencabutan IUP PT. Mikro Metal Perdana 

(MMP) di Pulau Bangka Sulawesi Utara melalui Surat Pencabutan Kepmen ESDM Nomor 

1361K/20/MEM/201 atas Kepmen ESDM yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM sebelumnya 

merupakan yurisprudensi bahwa Pulau Kecil tidak bisa ditambang. 

 

3. Dugaan Ketiadaan Dokumen AMDAL 

a. Konsesi vs hutan lindung 
Berdasarkan keputusan Menteri ESDM dalam Surat Keputusan No. 163.K/MB.04/DJB/2021, 

bahwa peta konsesi wilayah penambangan PT Tambang Mas Sangihe (TMS) memiliki luas 

wilayah IUP sebesar 41.810 Ha yang didalamnya terdiri dari pulau-pulau kecil seperti P. 

Sangihe, P. Mahumu, P. Batunderang, P. Lenggis, P. Batuwingkung, dan P. Laotongan, di 

mana luas konsesi lahan ini menempati 57% dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Padahal, 

berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan 

Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain yang 

telah diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di tahun 2018, 
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Kepulauan Sangihe juga memiliki kawasan hutan lindung yang berada di sekitar pulau 

Mahumu dan hutan lindung Sahendaruman.9 

Kawasan hutan lindung tergolong ke dalam kawasan lindung, yaitu wilayah yang ditetapkan 

dengan fungsi utamanya untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup 

sumber daya alam dan sumber daya buatan, hal ini tertuang dalam UU No. 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang Pasal 1 Ayat 21. Di samping itu, perihal penataan ruang juga harus 

disesuaikan berdasarkan fungsi utama kawasannya yang terdiri atas kawasan lindung dan 

kawasan budidaya. Artinya, dalam melakukan penataan ruang untuk rencana usaha dan/atau 

kegiatan penting untuk melihat fungsi utama dari kawasan lindung tersebut.  

Melalui Surat Keputusan Menteri LHK No: 7099.MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019 

tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam juga, 

menyatakan penghentian pemberian izin penggunaan kawasan hutan dan perubahan 

peruntukan kawasan hutan. Oleh karenanya, proses penambangan PT TMS di Kepulauan 

Sangihe tentunya akan melanggar aturan UU No. 26 Tahun 2007, konsesi lahan penambangan 

tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung yang seharusnya ditetapkan untuk melindungi 

kelestarian lingkungan hidup. Kemudian, proses penambangan oleh PT TMS juga akan 

melanggar izin penggunaan kawasan hutan dan perubahan kawasan hutan yang sudah 

ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada surat keputusannya. 

b. Absennya pelibatan masyarakat dalam dokumen AMDAL 

Dalam proses pembuatan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), masyarakat di Kabupaten 

Kepulauan Sangihe tidak dilibatkan dalam pembuatannya. Sejatinya dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dalam Pasal 26 dijelaskan bahwa pembuatan dokumen Amdal 

sebagaimana yang dimaksud, disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. 

Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang 

transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Pelibatan 

masyarakat tersebut harus meliputi; yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, 

dan/atau yang terpengaruh dalam proses Amdal. Hal ini juga didukung dalam PP Nomor 22 

                                                
9 Lihat hal. 34 
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Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada 

Pasal 27 yang menyebutkan bahwa dalam menyusun dokumen AMDAL harus 

mengikutsertakan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.  

 

4. Permasalahan Administrasi Penambangan PT Tambang Mas Sangihe 

a. Keabsahan Surat Keputusan Kontrak Karya PT TMS Diragukan 
PT Tambang Mas Sangihe menegaskan bahwa mereka telah mendapatkan persetujuan 

Kontrak Karya Generasi ke VI dalam rangka PMA (Penanaman Modal Asing) di bidang 

pertambangan umum dari Presiden RI Nomor: B.143/Pres/3/1997 yang mana ditandatangani 

pada 28 April 1997 dan kemudian diamandemen pada tanggal 23 Desember 2015. Di sisi lain, 

dalam Daftar Kontrak Karya Keadaan Desember 2012, dicantumkan bahwa PT TMS memiliki 

tanggal KK pada 28 April 1997.  

Akan tetapi, melihat pada Surat Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan 

atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan, persetujuan 

pemerintah atas surat nomor B.143/Pres/3/1997 dengan jenis izin KK G-VI, ditujukan kepada 

PT Nusa Halmahera Minerals yang berlokasi di Halmahera, Maluku Utara. Hal ini 

menunjukkan adanya ketidaksinambungan nama perusahaan dengan nomor surat yang sama 

sebagai izin pemanfaatan ruang sebagai wilayah tambang dan menjadi pertanyaan atas izin 

yang dimiliki oleh PT Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe.  

 

b. Dugaan pelanggaran prosedur kesesuaian Tata Ruang 

Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Sangihe dengan Nomor: 

660.3/24/2345 tanggal 22 September 2020, Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi Sulawesi 

Utara tidak pernah mengundang Pemerintah Kabupaten Sangihe dalam proses penilaian 

dokumen AMDAL PT Tambang Mas Sangihe. Sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam 

UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sudah seharusnya pemberian izin pemanfaatan 

ruang PT TMS menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sangihe.  
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 11, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah 

Kabupaten memiliki wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, 

pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten dan 

kawasan strategis kabupaten. Selain itu, dalam PP No 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang, prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang ditetapkan 

oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.  Pemberian izin 

tersebut diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan 

peraturan zonasi. Oleh karenanya, Bupati kemudian membentuk dan mengedarkan surat 

permohonan untuk peninjauan kembali dokumen AMDAL kepada PT TMS. 

 

c. Kejanggalan respon oleh KLHK terhadap surat permohonan Bupati Kepulauan Sangihe 

Dengan dibentuk dan diedarkannya surat permohonan untuk peninjauan kembali dokumen 

AMDAL oleh Bupati Kepulauan Sangihe kepada KLHK, terdapat kejanggalan respon dari 

KLHK terhadap surat permohonan tersebut. Dalam surat penindaklanjutan surat permohonan 

yang diterbitkan oleh KLHK, terdapat ketidaksesuaian jawaban atau respon dari permohonan 

yang diajukan oleh Bupati Kepulauan Sangihe, di antaranya yaitu, tidak dilibatkannya 

Pemerintah Kabupaten Sangihe dalam proses dokumen Amdal, namun pihak dari KLHK 

beranggapan bahwa sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten pada Maret 

2011, melalui Sekretaris Daerah yang memberi dukungan melalui penegasan kepada beberapa 

kepala kecamatan di sekitar lokasi tambang untuk memberi dukungan kegiatan tersebut.10 Hal 

ini menjadi dasar argumen bagi PT TMS untuk tetap melanjutkan proses penambangan 

dengan anggapan bahwa pihak Pemerintah Kabupaten sudah menyetujuinya.  

Kemudian, dalam proses penilaian Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana 

Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL/RPL), Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten 

Sangihe diundang melalui aplikasi Whatsapp dengan beberapa camat. Hal ini melanggar izin 

pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar. Seharusnya 

dapat diperoleh melalui jalur formal dan hal ini dapat batal demi hukum. Namun, dalam surat 

                                                
10 Lihat hal. 47 
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penindaklanjutan yang diberikan KLHK, tidak memberikan tanggapan yang jelas pada 

peristiwa tersebut.  

Sejumlah tindakan bermasalah yang dilakukan oleh PT TMS dengan tujuan untuk menetapkan 

wilayah konsesi penambangannya di Kepulauan Sangihe. Dari mulai negosiasi terkait 

pembebasan lahan untuk penambangan dengan penawaran harga tanah yang tidak masuk akal 

ke beberapa masyarakat Sangihe, khususnya di Desa Bowone. Kemudian, pengabaian atas 

peraturan tentang pengelolaan pulau kecil dengan prosesnya yang tidak transparan, dugaan 

tidak adanya dokumen AMDAL, hingga permasalahan administrasi penambangan yang 

dilakukan oleh PT TMS. Temuan-temuan ini menunjukkan proses penetapan konsesi lahan 

penambangan PT Tambang Mas Sangihe yang problematis serta mengabaikan kehadiran 

masyarakat setempat. 

IV. Potensi Pelanggaran HAM 

1. Hilangnya hak atas tempat tinggal  

Melihat bahwa konsesi penambangan yang akan dilakukan PT Tambang Mas Sangihe 

menguasai sekitar 57% dari wilayah Kepulauan Sangihe dan berada di kawasan berpenduduk. 

Maka, nantinya ketika kegiatan pertambangan sudah mulai aktif bekerja, hal tersebut 

berpotensi merugikan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah konsesi 

penambangan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk 

bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”, hal ini jelas akan berpotensi melanggar 

aturan dan pelanggaran hak asasi manusia. 

 

2. Terancamnya hak atas lingkungan hidup  

Dari sejumlah kegiatan penambangan di pulau kecil, lingkungan menjadi salah satu hal yang 

terdampak.  Keterbatasan tersebut meliputi air dan ekologi yang terbatas, hal ini jelas sangat 

berbahaya karena setengah dari luas pulau Sangihe digunakan untuk kegiatan pertambangan, 

ini sangat berpotensi merusak alam yang ada di pulau Sangihe. Lebih lanjut, dalam Pasal 9 

ayat (3) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat. Potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh 
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kegiatan pertambangan ini tak ternilai. Menurut konstitusi UUD 1945 dalam Pasal 28 Huruf H 

ayat (1) menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal 

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan. 

 

Sebagaimana yang diamanatkan UU 39 Tahun 1999 Pasal 29 dan 30, setiap orang berhak atas 

perlindungan dan rasa aman serta tenteram. Dalam Pasal 28 Huruf G ayat (1) UUD 1945 juga 

menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas aman dan 

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 

merupakan hak asasi. Dalam konteks ini, hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat Pulau 

Sangihe adalah adanya sosialisasi terkait mitigasi bencana. Pemerintah dalam hal ini jelas 

sangat bertanggung jawab dalam perlindungan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia 

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. 

 

Kami menilai bahwa dengan adanya penambangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe akan 

terjadi keberulangan terhadap penambangan yang telah ada di beberapa daerah Indonesia 

antara lain Pulau Sunut (Lombok Timur), Pulau Bangka (Sulawesi Utara) dan Pulau Romang 

(Maluku Barat Daya). Kami melihat bahwa pencabutan IUP PT Mikgro Metal Perdana (MMP) 

di Pulau Bangka melalui surat pencabutan Kepmen ESDM merupakan yurisprudensi bahwa 

pulau kecil tidak dapat di tambang. Dari beberapa kasus terkait pertambangan yang ada di 

pulau-pulau kecil, kami melihat bahwa banyak sekali aturan-aturan yang telah dilanggar. 

Aturan-aturan yang dilanggar tersebut, kemungkinan besar akan terulang kembali ketika 

Pemerintahan memberikan izin dengan lebarnya. 

 

3. Potensi Bencana Alam 

Berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sangihe, Pasal 

42 poin 1 yang menyebutkan bahwa Pulau Sangihe merupakan kawasan rawan gempa bumi, 

karena dipengaruhi oleh 2 lempeng besar yaitu Eurasia dan Lempeng Pasifik, serta 2 lempeng 

kecil yaitu lempeng Sangihe dan lempeng laut Maluku. Sebagaimana dalam penjelasan di atas 

dapat dijelaskan bahwa Pulau Sangihe terkategorikan sebagai kawasan atau wilayah yang 
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rawan dan rentan bencana alam dengan intensitas bencana alam yang tinggi dan frekuentif 

tinggi berupa banjir, longsor dan gempa bumi lempeng Sangihe sangat rawan dengan bencana 

gempa tektonik, dan terdapat gunung berapi aktif di tengah-tengah Pulau Sangihe yaitu 

gunung Awu, selain itu Pulau Sangihe juga diapit oleh 2 (dua) gunung api aktif bawah laut 

yaitu gunung api Kawio di perairan bagian utara Pulau Sangihe dan gunung api Banua Wuku 

Mahengetang di perairan bagian selatan Pulau Sangihe. Secara tegas Pulau Sangihe sangat 

rawan dengan bencana gempa vulkanik; Fisiografi Pulau Sangihe didominasi oleh gunung 

berapi. Berdasarkan beberapa permasalahan mengenai kawasan rawan bencana, hal tersebut 

juga akan menempatkan 58.000 penduduk Pulau Sangihe pada posisi yang semakin rentan 

akan keberlangsungan hidupnya karena adanya pertambangan yang berada dalam lingkungan 

rawan bencana.  

 

Selain permasalahan terkait lingkungan yang rawan bencana, kami juga melihat potensi 

ancaman atas kedatangan PT. Tambang Mas Sangihe akan mengancam hutan tersisa dan 

spesies endemik di Kepulauan Sangihe, di Pulau Sangihe sendiri terdapat kawasan hutan 

Sahendaruman yang merupakan hulu dari 70 sungai, sumber air bagi seluruh masyarakat 

Pulau Sangihe yang didalamnya terdapat hutan purba sebagai bagian dari kearifan lokal. 

Sehingga masyarakat setempatpun tidak pernah merambah maupun mengeksploitasi kawasan 

hutan tersebut. 

 
Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan 

Hutan dan Perubahan peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan lain 
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(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 2018) 
 

Kawasan hutan Sahendaruman merupakan tempat habitat dari hewan-hewan endemik 

Sangihe, termasuk satu-satunya spesies burung sampiri di dunia yang sangat dilindungi karena 

keberadaannya terancam. Serta, di seluruh pesisir terdapat kawasan hutan mangrove (green 

belt) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 

SK.734/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi 

Utara. Kawasan hutan Sahendaruman sendiri berada dalam kawasan konsesi penambangan 

PT. Tambang Mas Sangihe (sesuai dengan peta tambang PT. Tambang Mas Sangihe). Hal 

tersebut menjadikan habitat dari burung yang sempat dianggap punah selama 100 tahun 

kembali terancam habitatnya. 

 

4. Terancamnya hak atas pekerjaan yang layak 

Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki lebih dari 90 persen luas wilayah yang merupakan 

lautan, kondisi wilayah ini menyebabkan Sangihe mendapatkan sumber daya alam laut yang 

beragam, sehingga Kabupaten Sangihe mengandalkan bidang usaha perikanan laut sebagai 

salah satu kekuatan ekonomi untuk membiayai pembangunan di kawasan tersebut. 

Ketersediaan sumber daya hayati laut seperti ikan dan komoditi laut lainnya memiliki nilai 

ekonomis penting, serta daerah ini juga memiliki peluang pasar mancanegara karena letaknya 

yang strategis di kawasan Pasifik. Kepulauan Sangihe juga menjadi wilayah keempat 

terbanyak yang masyarakatnya berprofesi menjadi nelayan di Provinsi Sulawesi Utara, di mana 

yang berprofesi menjadi nelayan penuh mencapai 4.696 orang di tahun 2015. 

Di sisi lain, Kepulauan Sangihe juga memiliki sumber daya alam perkebunan yang cukup 

besar. Perkebunan menjadi salah satu andalan Kepulauan Sangihe selain sektor perikanan. 

Perkebunan utama yang menjadi andalan Kepulauan Sangihe adalah tanaman kelapa, pala, dan 

cengkeh. Kondisi tersebut menyebabkan perikanan dan pertanian bertahan menjadi sektor 

unggulan dan tulang punggung perekonomian penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal 

ini didukung oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam statistik daerah Kab. Kepulauan 

Sangihe di tahun 2020. 
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Di samping itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Kepulauan Sangihe 

di tahun 2016 hingga 2020, menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi 

lapangan usaha tertinggi dalam PDRB yang didapati oleh masyarakat Sangihe. Hal tersebut 

didukung dengan data temuan dari BPS dalam Sistem Neraca Regional 2020 yang menjelaskan 

bahwa, kontributor terbesar pada PDRB Kabupaten Kepulauan Sangihe, mayoritas berasal dari 

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Di tahun 2019, lapangan usaha pertanian, 

kehutanan, dan perikanan menghasilkan PDRB sebanyak 1,162,343 miliar rupiah, kemudian 

di tahun 2020 meningkat menjadi 1,227,399.7 miliar rupiah. Dibandingkan dengan lapangan 

usaha pertambangan dan penggalian, di tahun 2019 hanya menghasilkan 166,462.9 miliar 

rupiah dan di tahun berikutnya hanya mencapai 169,081.2 miliar rupiah. 

Dengan adanya kedatangan PT. Tambang Mas Sangihe, kami mendapati bahwa kehadiran 

perusahaan tersebut dapat berpengaruh pada hilangnya mata pencaharian masyarakat di 

lingkungan Kabupaten Kepulauan Sangihe terlebih lagi dalam wilayah yang masuk ke dalam 

konsesi lahan penambangan. Proses penambangan berpotensi memunculkan kerusakan 

lingkungan, yaitu ekosistem darat maupun laut, di mana ekosistem ini menjadi sumber daya 

pencaharian utama masyarakat Kepulauan Sangihe yang mayoritas bekerja sebagai petani dan 

nelayan.  
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Dalam UU 39 tahun 1999 Pasal 38 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dengan 

bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak atas pekerjaan yang layak. Oleh 

karenanya, sudah menjadi hak masyarakat Kepulauan Sangihe untuk bermata pencaharian 

sebagai nelayan maupun petani dengan layak dan berhak atas upah dan dapat menjamin 

kelangsungan kehidupan keluarganya. Jika proses penambangan oleh PT TMS di wilayah 

Kepulauan Sangihe terus dilanjutkan, khususnya pada wilayah terdampak, maka akan 

memengaruhi penghasilan masyarakat Sangihe dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup 

mereka. 

 

5. Memburuknya akses terhadap hak atas informasi 

Di dalam instrumen hukum nasional, hak atas informasi telah dinyatakan di dalam Pasal 28F 

UUD 1945 bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala 

jenis saluran yang ada. Dengan tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses pembuatan 

Amdal, maka akan berpotensi melanggar hak atas informasi terkait perizinan pertambangan 

yang pada nyatanya akan berdampak pada kehidupan masyarakat setempat.  

Di samping itu, masyarakat juga sudah seharusnya berhak untuk mendapatkan informasi yang 

transparan dan lengkap dalam pelibatannya untuk menyusun dokumen Amdal. Sebagaimana 

ditegaskan dalam UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 26 Ayat 3, “Pelibatan masyarakat harus 

dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta 

diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan”. Dalam Pasal 10 dan 12, menegaskan bahwa 

pemanfaatan sumber daya alam juga harus memperhatikan keragaman karakter dan fungsi 

ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi 

masyarakat, dan perubahan iklim. Hal yang perlu digarisbawahi adalah, aspirasi masyarakat 

menjadi komponen penting dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, khususnya konsesi 

lahan tambang yang akan dilakukan di sekitar kawasan penduduk Kepulauan Sangihe. 

Selain itu, melihat bahwa Indonesia mendukung dan meratifikasi Deklarasi tentang Hak-Hak 

Masyarakat Adat (UNDRIP), artinya Indonesia berkewajiban untuk menghormati, melindungi, 
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dan memenuhi hak-hak masyarakat adat. Dalam deklarasi ini, mengakui suatu hak khusus yang 

berkaitan dengan masyarakat adat yaitu FPIC (Free Prior Informed Consent). FPIC 

memungkinkan mereka untuk memberikan atau menahan persetujuan untuk sebuah kegiatan 

yang dapat memengaruhi wilayah maupun kesejahteraan mereka. Hal ini juga tertanam dalam 

hak universal untuk menentukan nasib sendiri. Oleh karenanya, potensi akan pelanggaran 

terhadap FPIC (Free Prior Informed Consent) dapat pula terjadi, karena pada dasarnya 

keputusan berdasarkan hak atas FPIC adalah tanpa paksaan yang secara luas memberikan 

keleluasaan kepada masyarakat untuk membuat keputusan pada saat yang mereka inginkan, 

dengan cara mereka sendiri, dengan bahasa yang mereka pilih sendiri dan tunduk kepada 

norma dan hukum adat mereka sendiri. Masyarakat menggunakan hak FPIC mereka terhadap 

tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki, tempati atau manfaatkan secara 

adat. 

 

Dengan adanya temuan-temuan yang menunjukkan proses penetapan konsesi lahan penambangan 

PT Tambang Mas Sangihe yang problematis, tindakan yang dilakukan juga tentunya akan 

memberikan potensi terhadap pelanggaran HAM. Konsesi penambangan menguasai sekitar 57% 

dari wilayah Kepulauan Sangihe, hal ini tentunya akan memberikan potensi hilangnya tempat 

tinggal masyarakat setempat. Tidak hanya tempat tinggal penduduk, lingkungan hidup yang baik 

dan sehat pun akan ikut terancam. Lebih jauh lagi, masyarakat dengan pekerjaan yang bergantung 

pada kebun dan laut juga ditempatkan pada posisi yang krisis. Di samping itu, tidak transparannya 

proses pembentukan AMDAL berpotensi melanggar hak atas informasi dan pelibatan publik. 

Dengan demikian, proses penambangan PT TMS di Kepulauan Sangihe jika dilanjutkan akan 

berpotensi melanggar hak-hak yang sudah seharusnya dimiliki oleh masyarakat setempat. 

 

VI. Kesimpulan 

Keberadaan PT. Tambang Mas Sangihe (TMS) untuk membuka lahannya di Kabupaten Kepulauan 

Sangihe mendapat penolakan dari masyarakat. Masyarakat Kepulauan Sangihe meyakini bahwa 

keberadaan pertambangan dapat merusak lingkungan, mengganggu pekerjaan mereka sebagai 

petani dan nelayan, dan lebih jauh lagi dapat mengancam tradisi dan budaya di masyarakat. Di 
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samping itu, kami menduga bahwa PT. TMS melakukan tindakan maladministratif pada beberapa 

hal, seperti penawaran harga tanah sewenang-wenang, minimnya partisipasi publik, belum 

memenuhi peraturan perundang-undangan, serta wilayah konsesi penambangan berada di kawasan 

rawan bencana. 

 

Selain itu, kami menyimpulkan bahwa ketika kegiatan pertambangan ini berlangsung berpotensi 

melanggar hak asasi manusia, seperti hilangnya hak atas tempat tinggal, hilangnya hak atas 

lingkungan hidup yang bersih dan sehat, hilangnya hak atas pekerjaan yang layak, dan 

terancamnya partisipasi publik dalam menjaga keutuhan daerahnya. 

 

VII. Rekomendasi 

 
Berdasarkan temuan-temuan di atas, kami mendesak Ombudsman Republik Indonesia untuk: 
 
Pertama, menindaklanjuti laporan dengan melakukan investigasi atas temuan-temuan hasil 
pemantauan Save Sangihe Island, KontraS, dan JATAM terkait dengan dugaan adanya 
maladministrasi sehingga menyebabkan terjadinya sejumlah pelanggaran yang dialami oleh 
masyarakat Kepulauan Sangihe. 
 
Kedua, Memanggil pihak-pihak yang patut dimintai pertanggungjawaban dan keterangan, baik 
pihak pemerintah, perusahaan, dan individu terkait lainnya untuk dimintai keterangan secara lisan 
dan/atau tertulis sebagaimana telah diuraikan di atas, guna memastikan adanya pertanggungjwaban 
negara dan perusahaan secara menyeluruh, sistematis dan berkelanjutan;  
 
Ketiga, Membangun jaringan kerja dan melakukan koordinasi dengan lembaga/institusi negara 
terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Koordinasi Penanaman 
Modal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Komnas HAM gunaa memastikan adanya 
layanan yang maksimal bagi masyarakat Kepulauan Sangihe secara akuntabel dan transparan; 
 
Keempat, Membuat rekomendasi penyelesaian kasus ini dalam kerangka pelayanan publik yang 
baik serta pemenuhan jaminan hak-hak masyarakat, memastikan tunduknya pelaku bisnis 
(perusahaan) maupun pemerintah daerah terhadap standar hak asasi manusia dan pelayanan publik 
yang baik, kemudian memberitahukan hasil temuan, kesimpulan, serta rekomendasi tersebut 
kepada publik; 
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VIII. Lampiran 

1. Peta Konsesi Wilayah Penambangan PT. Tambang Mas  
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2. Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan 

Kawasan Hutan dan Perubahan peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan 

Lain (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – 2018) 
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3. Izin Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara
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4. SK Menteri ESDM Republik Indonesia – Kontrak PT. TMS
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5. Surat peninjauan kembali dokumen Amdal PT TMS. oleh Bupati Kepulauan 

Sangihe kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
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6. Lampiran surat peninjauan kembali dokumen Amdal PT TMS. oleh Bupati 

Kepulauan Sangihe kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
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7. Surat penindaklanjutan Direktur PDLUK KLHK atas Surat Bupati Kep. 

Sangihe 

  



 

 48 

 


