
“”Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man’s greed (Bumi cukup untuk
memenuhi kebutuhan kita semua, tapi tidak untuk setiap keserakahan manusia)”

Mahatma Gandhi

Di tahun 2013, gerakan Save Bangka Island menjadi ramai. Pasalnya Kaka, vokalis grup band Slank
menyerukan pada masyarakat untuk bergabung menandatangani penolakan terhadap proyek
tambang yang terjadi di Pulau Bangka, Sulawesi Utara.

Seruan Kaka Slank berkaitan dengan fakta bahwa hanya ada 1% terumbu karang yang menutupi
dunia. Terumbu karang menjadi hal paling intergral dalam kehidupan nelayan tradisional Indonesia.
Terumbu karang adalah tempat bagi ikan untuk hidup. Artinya, jika terumbu karang dirusak,
nelayan akan mengalami kerugian, yakni menurunnya hasil tangkapan ikan dan pendapatan.

Pulau Bangka di Sulawesi Utara contohnya. Terumbu karang yang indah bukan hanya menjadi
rumah bagi ikan, tapi juga menjadi salah satu destinasi wisata penyelaman terkenal, yaitu Taman
Nasional Bunaken dan Selat Lembeh.
Bagi masyarakat, Pulau Bangka adalah payung kehidupan. Banyaknya hewan endemik, seperti
Tarsius, Kuskus, Rusa dan Duyung yang hidup di Pulau Bangka dan menjadi indikator keselarasan
antara manusia dan alam.

Pulau Bangka terletak di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Indonesia, dengan luas 4.800
hektar, meliputi tiga desa, yaitu Lihunu, Kahuku dan Libas. Tambang yang masuk ke Pulau Bangka
bukan hanya merusak segitiga emas keanekaragaman hayati, tetapi tambang juga akan merampas
sejarah masyarakat Pulau Bangka yang sejak turun-menurun menjadi nelayan.

Pulau Bangka telah menghidupi anak cucu dan negara ini dengan protein yang baik. Hari ini,
nelayan di Pulau Bangka harus berhadapan dengan mesin-mesin berat dan ketidakadilan
pengelolaan pesisir Indonesia. Ibarat seorang ibu, laut Pulau Bangka seharusnya dijaga dan disirami
kasih, bukan dikeruk dan dirusak dengan tambang. Alih-alih wacana tambang untuk meningkatkan
PAD, nyatanya tambang hanya membuat nelayan terasing di kampungnya sendiri.

Perkasa di Bangka

Seorang perempuan bernama Diana F. Takumansang menjadi cahaya bagi gerakan masyarakat
menolak tambang. Ia adalah seorang perempuan yang terlahir dan besar di Pulau Bangka. Hidup
dan matinya sudah tertanam di atas tanah dan laut Pulau Bangka.

Diana hanyalah seorang ibu rumah tangga, suaminya adalah seorang nelayan. Awalnya Diana
berpikir ia akan menghabiskan waktunya untuk terus menjadi istri nelayan. Namun, warga desa
mulai resah ketika alat berat masuk ke desa mereka.

Tidak pernah ada diskusi terkait rencana tambang PT. Mikgro Metal Perdana (MMP). Kabar yang
beredar bahwa alat berat seperti bor adalah milik Dinas Pekerjaan Umum. Namun, masyarakat
mulai curiga. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak dilibatkan dalam proses diskusi, pun tidak
pernah ada sosilisasi.

“Kami tidak pernah diajak diskusi. Tidak ada orang kasih tahu akan ada tambang di pulau ini, kami
bingung. Kalau memang dari Pekerjaan Umum, kenapa tidak ada sosialisasi? Nah, pernah satu hari
kami lempari itu perahu yang angkut alat berat,. Kami takut, tapi kami lebih takut diusir dari tempat
kami,” ujar Diana.

Diana menolak keras masuknya alat bor ke Desa Kahuku. Hal ini dikarenakan alat berat tersebut
akan beroperasi di laut, bukan di darat. Artinya, ekosistem di laut terancam, nelayan pun turut



terancam kehilangan penghasilannya.

Laut untuk nelayan

Diana yang dulunya hanya seorang istri nelayan akhirnya mulai tergerak hatinya untuk berjuang
melawan tambang. Bekerjasama dengan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), WALHI, dan aktivis
lingkungan, seperti Jull Takaliuang dan Didi Koleangan, Diana mulai menggerakkan perempuan
untuk terlibat dalam upaya penolakan tambang.

“Pernah suatu hari, masyarakat sudah geram dengan aparat. Mereka itu dinilai sudah jahat sekali
terhadap masyarakat dan membela perusahaan tambang itu. Saya gerakkan ibu-ibu untuk mengejar
aparat itu. Kami semua buka baju dan kami mau ambil baju aparat itu semua. Karena kami nilai
mereka tidak pantas pakai baju itu, karena mereka tidak berpihak kepada kami, rakyat Indonesia,”
cerita Diana geram.

Laut pun diibaratkan pakaian bagi masyarakat Pulau Bangka, maka aktivitas tambang yang merusak
sama saja dengan upaya merusak pakaian masyarakat dan membiarkan mereka telanjang di tanah
dan airnya sendiri.
Diana yang dulu hanyalah seorang istri nelayan mulai berani menggerakkan perempuan untuk
menolak perusahaan PT. Mikgro Metal Perdana (MMP). Pertemuan guna membahas kondisi dan
situasi yang terjadi Pulau Bangka sering diadakan oleh Diana.

Perjuangan Diana dan warga desa di Pulau Bangka terus dilakukan hingga hari ini. Hasil keputusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pun seakan “dikangkangi” oleh PT. Mikgro Metal Perdana
(MMP). Aktivitas pertambangan masih terjadi, sekalipun Pengadilan telah memenangkan gugatan
masyarakat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

“Pemerintah daerah seperti putri tidur. Mereka tidur lelap bersama uang dari tambang. Padahal
kalau lihat laut kita hari ini, ampun, rusak semua. Suami kami jadi menurun pendapatannya,” imbuh
Diana.

Perjuangan masyarakat Pulau Bangka adalah perjuangan bangsa ini untuk lepas dari tambang.
Perjuangan panjang untuk menghadirkan kedaulatan di tanah dan air negeri ini. Diana hanya satu
dari jutaan orang yang menolak tambang. Selayaknya negara tidak menutup mata terhadap praktek
pengrusakan wilayah pesisir dan kehidupan masyarakatnya.***


