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Artikel ini berusaha mengelaborasi argumen penolakan warga beberapa
desa terhadap rencana ekstraksi panas bumi (geothermal) di Kabupaten
Kuningan, Jawa Barat. Penolakan warga didasari dengan kehendak
melindungi ruang hidup mereka dari ancaman dampak buruk ekstraksi
panas bumi. Eksraksi panas bumi berpotensi dan telah terbukti me
nimbulkan dampak buruk, terutama dengan digunakannya teknik
fracking yang bakal mengancam kelestarian ruang hidup berupa
tanah dan air. Ancaman dampak buruk tersebut menghantui aset
desa sebagai penopang utama penghidupan warga, berupa pertanian,
peternakan, dan sumberdaya air. Ekstraksi panas bumi direncanakan
secara manipulatif melalui penetapan kawasan hutan Gunung Ciremai
sebagai wilayah Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) terlebih
dahulu. Setelah warga terusir dari lahan garapan yang tercakup dalam
wilayah taman nasional, kawasan itu lantas ditetapkan sebagai wilayah
kerja panas bumi. Untuk mengamankan pemenuhan kebutuhan air
ekstraksi panas bumi, pemerintah kemudian menerapkan sistem
pendisiplinan akses warga atas air melalui program yang disokong
World Bank.

kata kunci: panas bumi, Ciremai, fracking, akses atas air
Abstract

This article elaborates the arguments of villagers in resisting the geo
thermal extraction plan in Mount Ciremai, Kuningan District, West Java.
Evidently, geothermal extraction has devastating impacts, particularly
from its method called fracking that would endanger the sustainability
of the environment, land and water resources as the main natural
resources for farming. Allegedly, geothermal extraction has been planned
in a manipulative way. Previously, the area for geothermal had been
appointed as the Mount Ciremai National Park. After the the peasants
had been excluded from their farm land covered by the National Park,
the area has been stipulated as the geothermal extraction working area.
Subsequently, the national government introduced the National Rural
Water Supply and Sanitation Project (Pamsimas) to be implemented as
a new water supply system in the villages. The project supported by the
World Bank is considered by the villagers as a method of disciplining
their access to water with the ultimate purpose to ensure the sufficiency
of water supply for geothermal extraction.

keywords: geothermal, Ciremai, fracking, access to water
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Pendahuluan
Kebutuhan akan energi semakin meningkat seiring dengan laju in
dustrialisasi dan kemajuan teknologi yang kapitalistis. Pasokan energi
selama ini bertumpu pada bahan bakar fosil (fossil fuel), terutama
batubara, minyak bumi, dan gas alam. Selain tidak terbarukan,
penggunaan bahan bakar fosil telah menyumbang kerusakan eko
sistem. Ketika cadangan bahan bakar fosil semakin terkuras seiring
dengan semakin menurunnya daya dukung ekosistem, wacana akan
kebutuhan sumber energi ramah lingkungan dan terbarukan semakin
menguat. Di antara berbagai alternatif sumber energi yang dianggap
ramah lingkungan, panas bumi menjadi salah satu yang semakin
diperhitungkan.
Indonesia adalah salah satu negara yang dinilai menyimpan
potensi energi panas bumi melimpah. Pada 2011, Badan Geologi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis data
potensi panas bumi di Indonesia yang mencapai lebih dari 27.000
megawatt. Angka ini lantas dikutip oleh berbagai laporan World Bank
dan menjadi dasar klaim bahwa 40% potensi energi panas bumi dunia
tersimpan di Indonesia (Asian Development Bank dan The World
Bank 2015). Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 20171 mencatat,
potensi panas bumi Indonesia pada 2015 mencapai 29.544 megawatt.
Dari potensi ini, pemanfaatannya baru 4,9% atau 1.438,5 megawatt.
Angka ini tidak beranjak jauh dari sewindu lalu ketika Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan dalam pidato pembukaan
World Geothermal Congress (WGC) ke-4 di Bali bahwa hanya 4,2%
potensi panas bumi nusantara ini yang sudah dimanfaatkan. Indonesia
tertinggal jauh dari Filipina yang telah memanfaatkan 27% potensi
panas buminya sebagai sumber energi listrik (Kementerian ESDM 28
Februari 2011). Atas dasar ini, Pemerintah Indonesia menggalakkan
pemanfaatan energi panas bumi.
Meskipun dinilai ramah lingkungan, pemanfaatan energi panas
bumi bukan tanpa kontroversi. Kontroversi muncul terkait dengan
teknik ekstrasi panas bumi yang disebut Enhanced Gothermal System
(EGC) sebagai teknik yang dianggap paling efisien dalam meng
optimalkan ekstraksi panas bumi. Penggunaan teknik ini menuai
kontroversi karena metodenya serupa hydraulic stimulation atau
hydraulic fracturing (fracking) yang biasa digunakan dalam ekstrasi gas
serpih (shale gas) (The Economist 16 Agustus 2014). Meskipun terjadi
perdebatan mengenai persamaan dan perbedaan antara fracking
dalam ekstraksi minyak dan gas dan dalam ekstraksi panas bumi,
prinsipnya tetap sama (Cichon 2013): menginjeksikan bahan-bahan
kimiawi dengan tekanan tinggi untuk merekahkan batuan di dalam

1. Peraturan Presiden
Nomor 22 Tahun 2017
tentang Rencana Umum
Energi Nasional. RUEN
ditetapkan setiap tahun.
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2. Ekstraksi panas
bumi berdasarkan
Undang-Undang (UU)
Nomor 27 Tahun 2003
tentang Panas Bumi
digolongkan sebagai
kegiatan pertambangan,
sehingga menggunakan istilah Wilayah
Kerja Pertambangan. UU
Nomor 21 Tahun 2014
tentang Panas Bumi—
pengganti UU Nomor 27
Tahun 2003—mengeluarkan panas bumi dari
kegiatan pertambangan.
3. Lihat dokumenter
“Save Ciremai” produksi
Kontras, Gempur, dan
Sofi Institute (2014).
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bumi guna mengoptimalkan reservoir. Teknik ini telah mengundang
perdebatan karena mengakibatkan gempa dan kontaminasi kimiawi
dalam sumber-sumber mata air sekitarnya. Di negara-negara Eropa dan
Amerika, gelombang penolakan terhadap fracking telah berdengung
sejak beberapa dekade lalu. Menggunakan fracking, klaim bahwa
ekstraksi panas bumi ramah lingkungan pun dipertanyakan.
Setelah diumumkannya lelang Wilayah Kerja Pertambangan
(WKP)2 panas bumi Gunung Ciremai pada 2011, gelombang penolakan
terhadap rencana ekstraksi panas bumi di Gunung Ciremai, Kabupaten
Kuningan, Jawa Barat, pun mengemuka. Penolakan warga terwujud
dalam berbagai bentuk seperti demonstrasi, diskusi, dialog publik, aksi
solidaritas, dan Bahtsul Masail (tradisi pembahasan dan penetapan
hukum di kalangan ulama dan pondok pesantren yang berafiliasi
dengan Nahdlatul Ulama [NU]). Kami mencatat aksi demonstrasi
penolakan digelar puluhan kali. Aksi demonstrasi cukup besar
terlaksana pada 14 Febuari 2014, setelah sebelumnya masyarakat
berdemonstrasi empat kali di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) dan Pendopo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan.
Aksi demonstrasi terbesar terjadi pada 14 Maret 2014 di gedung
DPRD Kabupaten Kuningan, yang melibatkan 8.000-an warga dari
puluhan desa di lereng Ciremai.3 Pada 21 april 2014, dua bus berisi
perwakilan masyarakat Kuningan juga melaporkan kejanggalankejanggalan dalam penetapan rencana ekstraksi panas bumi di
Ciremai kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
di Jakarta (Mongabay.co.id 24 April 2014). Aksi demonstrasi juga
digelar oleh Aliansi Mahasiswa Cirebon pada 19 Maret 2014. Seusai
menggelar pentas seni dan menggalang petisi penolakan terhadap
Chevron—perusahaan pemegang konsesi WKP panas bumi Gunung
Ciremai—di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati,
massa mahasasiswa melanjutkan aksi di kampus Universitas Swadaya
Gunung Djati (Unswagati) untuk menuntut pembubaran kuliah
umum yang menghadirkan Gubenur Jawa Barat, Ahmad Heryawan
(Aher), lantaran Aher menolak berdialog dengan mahasiswa terkait
rencana eksplorasi panas bumi di Gunung Ciremai (Setaranews.com
20 Maret 2014).
Pada 10 Mei 2014, Gempur menggelar dialog publik di sebuah
tempat di Kecamatan Cigugur dengan mengundang berbagai pihak
baik dari pemerintah, DPRD, dan beberapa organisasi nonpemerintah.
Gempur adalah jaringan organisasi warga dari beberapa desa di
Kuningan yang menolak rencana ekstraksi panas bumi di wilayah
mereka. Pada 17 Oktober 2014, Gempur memfasilitasi konsolidasi
bersama masyarakat sekitar lereng Ciremai dengan mengundang para
ahli untuk menyampaikan pemaparan secara ilmiah—misalnya sudut
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pandang geologi dan ilmu lingkungan—mengenai dampak negatif
ekstraksi panas bumi dan perhitungan untung-rugi jika ekstraksi panas
bumi itu benar-benar terlaksana. Selain itu, aksi solidaritas berupa
penempelan poster maung (harimau) Gunung Ciremai dengan pesan
pengusiran Chevron dan penolakan ekstraski panas bumi menjalar
melalui warga Kuningan yang merantau dan membuka warung di
kota-kota besar seperti Jakarta dan Yogyakarta.
Pernyataan penolakan rencana ekstraksi panas bumi Ciremai juga
muncul dalam forum Bahtsul Masail di Pondok Buntet Pesantren,
Cirebon, pada 3 April 2014.4 Forum yang dihadiri oleh para ulama
dan perwakilan pesantren dari empat kabupaten, yakni Cirebon,
Kuningan, Majalengka, dan Indramayu ini membahas secara khusus
rencana ekstraksi panas bumi di Ciremai. Setelah melalui per
debatan serius tentang mafsadah (dampak buruk) dan maslahat
dari eksplorasi panas bumi dengan rujukan berbagai kitab fikih,
forum memutuskan bahwa rencana ekstraksi panas bumi di Ciremai
difatwa haram. Pertimbangannya, mafsadah eksplorasi panas
bumi lebih besar daripada maslahatnya bagi masyarakat sekitar
Gunung Ciremai.5
Berbagai aksi penolakan dari masyarakat Kuningan dan sekitarnya
itu akhirnya membuahkan hasil. Chevron menyatakan pengunduran
diri dari Ciremai. Pengunduran diri Chevron ini disampaikan oleh Rida
Mulyana, Dirjen Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM dalam
diskusi media di Jakarta (Mongabay.co.id 23 Januari 2015).
Tulisan ini merupakan sebagian dari hasil keterlibatan kami dalam
jaringan gerakan penolakan rencana ekstraksi panas bumi di Ciremai.
Pertanyaan utama yang ingin kami jawab ialah: apa alasan yang
mendasari penolakan rencana ekstraksi panas bumi di Ciremai? Untuk
menjawabnya, kami membagi tulisan ini ke dalam beberapa bagian.
Pertama, kami akan memaparkan perkembangan kebijakan
pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Penjelasan tentang
perkembangan kebijakan ini kami anggap penting untuk menilik
bagaimana wacana seputar energi panas bumi dibingkai oleh pe
merintah. Selanjutnya, pada bagian kedua, kami akan memaparkan
bagaimana wacana itu dijadikan dasar pemerintah untuk mengubah
kebijakan tata guna hutan konservasi, terutama terkait dengan
diizinkannya kawasan hutan konservasi sebagai wilayah kerja panas
bumi melalui pemberlakuan UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas
Bumi. Dalam kasus Ciremai, cadangan panas bumi berada di kawasan
konservasi Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC). Maka, bagian
ini juga akan menguraikan kontroversi seputar penetapan hutan di
Gunung Ciremai sebagai taman nasional. Tidak lama setelah penutupan
akses petani atas tanah garapan dengan penetapan TNGC, tiba-
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4. Bahtsul Masail ini
digelar dalam rangkaian
acara haul Almarhumin
Sesepuh dan Warga
Buntet Pesantren Cirebon (Buntet Pesantren
Maret 2014).
5. Lihat video dokumentasi “Bahtsul Masail
Haul Buntet 2014” yang
diunggah oleh “Ahmad
Rovahan” di YouTube
pada 3 April 2014. Lihat
juga NU Online (5 April
2014).
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tiba TNGC dijadikan sebagai wilayah kerja panas bumi. Bagi petani
lereng Ciremai, TNGC diciptakan untuk membuka jalan masuknya
perusahaan panas bumi. Baik taman nasional maupun wilayah kerja
panas bumi, keduanya mengusung agenda serupa: perampasan hak
akses petani atas pemanfaatan sumberdaya alam sebagai bagian yang
tak terpisahkan dari penghidupannya.
Bagian ketiga mengulas dampak negatif dari fracking. Mengingat
kontroversi teknologi ini secara mendunia dan kemungkinan bakal
dikembangkan secara meluas di Indonesia, dampak negatif fracking
menjadi aspek penting untuk dipahami oleh rakyat Indonesia. Terlebih
lagi, sejauh ini, panas bumi masih diwacanakan sebagai energi ramah
lingkungan sehingga dampak-dampak negatifnya—terutama dari tek
nik eksploitasinya—cenderung ditutupi. Kami juga akan menyinggung
gelombang penolakan terhadap fracking yang selama ini mengayun
di belahan Eropa dan Amerika.
Keempat, kami memaparkan potensi lokal beberapa desa sekitar
lereng Ciremai. Paparan ini berisi di antaranya penaksiran (valuation)
ekonomi aset-aset desa di sekitar lereng Ciremai, khususnya sektor
pertanian dan peternakan. Hasil taksiran itu akan dibandingkan
dengan potensi dampak negatif jika ekstraksi panas bumi berjalan.
Dokumen hasil taksiran tersebut disusun bersama warga sebagai bagian
dari strategi gerakan penolakan pengusahaan panas bumi. Dokumen
tersebut pernah dipublikasikan dalam dialog bersama masyarakat
lereng Ciremai yang difasilitasi Gempur pada 17 Oktober 2014.
Bagian kelima menyoroti perubahan sistem pengelolaan air di
dua desa yang ditetapkan sebagai wilayah kerja panas bumi. Seiring
dengan penetapan wilayah kerja panas bumi, muncul model baru pola
pengelolaan air di dua desa tersebut. Kami akan membandingkannya
dengan sistem pengelolaan air yang sudah berlaku sebelumnya.
Bagaimana pemaknaan petani setempat? Siapa dan alasan apa
di belakang penerapan sistem baru pengelolaan air itu? Bagian
ini mengelaborasi bagaimana ekspansi pengusahaan panas bumi
memainkan politik pengorganisasian ulang teknik pendisiplinan
akses warga atas air yang diintrodusir oleh negara dalam program
yang didukung oleh lembaga supra negara seperti World Bank.
Bagian terakhir, kesimpulan, berisi penegasan bahwa argumenargumen penolakan warga lereng Ciremai terhadap pengusahaan
panas bumi memberikan pelajaran penting untuk mempertimbangkan
ulang proyek-proyek ekstraksi panas bumi yang direncakan bakal
merata di Indonesia. Pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi
yang diklaim ramah lingkungan dan terbarukan ternyata menyimpan
potensi dampak buruk.
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Kebijakan Pengembangan Energi Panas Bumi di Indonesia
Sejarah eskplorasi panas bumi di Indonesia bisa dilacak sejak era
kolonial di dua tempat, yakni Dieng, Jawa Tengah dan Kamojang, Jawa
Barat (Geomagz 13 Agustus 2015; 7 Mei 2014). Pada awal abad XX itu,
eksplorasi panas bumi sebatas pada pemetaan dan kajian geologis.
Pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik di Indonesia
pertama kali terlaksana pada 1970-an di Kamojang dengan bantuan
para insinyur dari Selandia Baru, terutama dari Geothermal Institute of
Auckland University (Geomagz 7 Mei 2014). Kerjsama dengan Selandia
Baru dalam bidang panas bumi terhitung langgeng. Pada 2012, Selandia
Baru memberikan dana hibah senilai US$6,95 juta untuk pengembangan
energi panas bumi, bersamaan dengan pinjaman dari World Bank
sebesar US$300 juta untuk pengembangan 150 megawatt energi panas
bumi di Sumatra dan Sulawesi (Kementerian ESDM 10 Desember 2012a).6
Meskipun sudah diawali pada 1970-an, perkembangan pemanfaat
an energi panas bumi di Indonesia berjalan lamban. Badan Geologi
melaporkan, pada 2010, dari total potensi panas bumi sebesar 29.038
megawatt yang tersebar di 276 titik di Indonesia, hanya sekitar 4%
yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik (1.196 megawatt) (Ke
menterian ESDM 8 Juni 2012b). Padahal, potensi sebesar 29.038
megawatt itu merupakan 40% dari potensi panas bumi dunia. Tetapi,
pemanfaatan sebesar 4% ini bukanlah prestasi buruk karena Indonesia
menempati posisi ketiga sebagai negara yang telah memanfaatkan
energi panas bumi di dunia, tertinggal dari Amerika dan Filipina yang
telah memanfaatkan energi panas bumi masing-masing sebesar 3.093
megawatt dan 1.904 megawatt (Kementerian ESDM 20 Mei 2014a).
Secara umum, kecenderungan pemanfaatan energi panas bumi
untuk pembangkit listrik di negara-negara lain memang kecil. Misalnya,
Italia yang telah memulai pengembangan energi panas bumi selama
lebih dari 103 tahun hanya memanfaatkan 803 megawatt secara
kumulatif pada 2014 (Kementerian ESDM 20 Mei 2014a). Persentase
pemanfaatannya yang rendah secara global itu bisa memunculkan
satu pertanyaan penting: mengapa energi panas bumi yang digadanggadang ramah lingkungan, terbarukan, dan murah itu pemanfaatannya
masih sangat rendah? Memang, biaya investasi eksplorasi panas bumi
dinilai tinggi dan bersifat sangat spekulatif. Menurut Ketua Masyarakat
Energi Terbarukan Indonesia, Suryadarma, untuk mendapatkan 1
megawatt listrik dari panas bumi, rata-rata diperlukan dana sekitar
US$2–4 juta (Beritasatu.com 19 Juni 2016).
Antusiasme Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan pe
manfaatan potensi panas bumi mengemuka pada dua periode masa
pemerintahan SBY. Pada 2010, Indonesia menjadi tuan rumah WGC

6. Pengembangan
energi panas bumi
menempati urutan
pertama dalam program
kerjsama Indonesia-Selandia Baru 2012–2016
(New Zealand Foreign
Affairs and Trade Aid
Programme tanpa
tahun).
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ke-4 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali. WGC merupakan forum
pertemuan bagi para peneliti, ahli, pelaku industri, pengembang,
serta para regulator bidang panas bumi tingkat dunia. Indonesia
menjadi tuan rumah setelah sebelumnya diadakan di Italia (1995),
Jepang (2000), dan Turki (2005).
Selain itu, pada era pemerintahan SBY juga, UU Nomor 27 Tahun
2003 tentang Panas Bumi sukses direvisi. UU yang mengategorikan
ekstraksi panas bumi sebagai kegiatan pertambangan itu sering
dianggap sebagai penghambat (bottleneck) bagi pengembangan energi
panas bumi. Panas bumi disamakan dengan kegiatan pertambangan
lain, padahal dianggap sebagai energi yang ramah lingkungan. Oleh
karena itu, rencana eksplorasi panas bumi yang umumnya berada
dalam kawasan hutan sering terganjal perizinan berlapis. Selain harus
memenuhi perizinan yang sama dengan tambang lainnya, ekstraksi
panas bumi juga harus mengurus izin dari Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan. UU panas bumi tahun 2003 pun diubah dengan
UU Nomor 21 Tahun 2014. Permasalahan perizinan yang berlapis juga
dipangkas. Bahkan, izin eksplorasi panas bumi disentralisasikan ke
pemerintah pusat. Sebelumnya, berdasarkan UU Nomor 27 Tahun
2003, izin itu dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten jika kawasan
eksplorasinya berada di satu kabupaten, dikeluarkan oleh pemerintah
provinsi jika lokasinya berada di dua kabupaten, dan dikeluarkan
oleh pemerintah pusat jika lokasinya mencakup dua wilayah provinsi.
Antusiasme pemanfaatan energi panas bumi beriringan dengan
semakin menguatknya wacana bahwa energi panas bumi terbarukan
dan ramah lingkungan. Dianggap ramah lingkungan, pemanfaatan
panas bumi harus digalakkan. Apalagi Indonesia memiliki potensi
panas bumi terbesar di dunia yang belum dimanfaatkan secara
maksimal. Maka, sudah selayaknya setiap usaha pengembangannya
harus dipermudah dan segala hal yang dianggap menghambat harus
dipangkas. Bahkan, Pasal 74 UU Nomor 21 Tahun 2014 mengatur bahwa
setiap usaha menghalangi atau merintangi upaya pengembangan
energi panas bumi bakal diganjar hukuman pidana penjara paling
lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak Rp70 miliar.
Perkembangan kebijakan pemanfaatan panas bumi di Indonesia
seakan menutup mata terhadap wacana lain tentang dampak negatif
dari penggunaan teknik fracking.
Fracking: Dampak dan Penolakannya
Dalam wacana geologi berbahasa Indonesia, rujukan untuk penjelasan
mengenai dampak negatif ekstraksi panas bumi tidak mudah ditemukan.
Salah satu penjelasan yang lumayan komprehensif mengulas dampak
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negatif pengembangan energi panas bumi ditulis oleh Batubara (2014).
Dalam Kertas Kerja II Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya
Alam (FNKSDA) yang berjudul “Dampak Negatif Energi Geothermal
terhadap Lingkungan” itu, Batubara (2014: 2) mendefinisikan fracking
sebagai sebuah cara dalam ekstrasi energi panas bumi dan gas untuk
memperbesar permeabilitas (kemampuan melalukan fluida) batuan
dengan tujuan meningkatkan nilai keekonomian lapangan pembangkit
energi panas bumi. Tetapi, teknik fracking terbukti memiliki dampak
negatif, yakni gempa minor, pencemaran sumber air, dan amblesan.
Gempa bumi minor akibat ekstraksi panas bumi terjadi ratusan kali
di Basel, Swiss pada 2006. Akhirnya, pada 2009, kegiatan ekstraksi
panas bumi oleh Geopower Basel itu dihentikan. Geopower Basel juga
resmi ditutup dan diharuskan membayar ganti rugi kepada warga
sekitar lapangan panas bumi yang rumahnya retak-retak (Theguardian.
com 15 Desember 2009). Selain di Basel, gempa minor akibat ekstraksi
panas bumi terjadi di Amerika (lapangan The Geyser), Australia (Cooper
Basin), dan Prancis (Australia Soultz-sous-Foréts) (Batubara 2014: 3).
Di Indonesia, Zaky et al. (2015) melaporkan, selama Oktober 2013–
Agustus 2014, terekam 600 gempa lokal di sekitar lapangan panas
bumi Wayang Windu dan Darajat, Kabupten Bandung, Jawa Barat.
Dari analisis penentuan sumber gempa (hypocenter), terungkap bahwa
semua gempa berasal dari lapangan panas bumi dengan kekuatan
rata-rata di bawah 3 skala richter. Laporan ini menegaskan adanya
keterkaitan antara eksplorasi panas bumi dan gempa minor. Dampak
ikutan dari gempa minor ialah tanah longsor. Tetapi, ketika terjadi
longsor di Pengalangan, Kabupaten Bandung, pada 5 Mei 2015, semua
pihak berwenang (misalnya Kementerian ESDM) menegaskan bahwa
longsor tidak berhubungan dengan eksplorasi panas bumi oleh PT
Geothermal Star Energy (Okezone.com 6 Mei 2015) di sana. Penyebab
longsor itu semata-mata diarahkan pada tingkat kemiringan dan
kelabilan tanah yang diperparah dengan alih fungsi lahan hutan
menjadi perkebunan dan pertanian oleh warga sekitar (Voaindonesia.
com 7 Mei 2015).
Selain gempa, dampak negatif akibat ekstraksi panas bumi yang
umum diungkap ialah pencemaran air tanah. Salah satunya terjadi
di Balçova Geothermal Field, sebuah lapangan panas bumi di Turki.
Kontaminan yang ditemukan di kasus Balçova adalah arsenik, antimon,
dan boron. Ketiganya tergolong racun yang bisa menyebabkan gang
guan kesehatan mulai dari penurunan tingkat kesuburan sampai
kanker (Batubara 2014: 5–6). Di Indonesia, pencemaran akibat ekstraksi
panas bumi terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dokumenter “Tersengat Panas Bumi Mataloko” (Trans7 24 November
2014) mengungkapkan kebocoran pengeboran dan kontaminasi
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7. PLTP Wairākei
juga menyebabkan
pencemaran arsenik di
Sungai Waikato (Stewart
12 Juni 2006b).
8. Dokumentasi gambar yang memperlihatkan gerakan penolakan
fracking bisa dilihat
secara mudah dengan
memasukkan kata kunci
“ban fracking” di mesin
pencari internet, lalu
klik gambar (picture),
maka gambar-gambar aksi penolakan
di berbagai belahan
negara akan bermunculan. Berbagai video
dokumenter tentang
dampak buruk fracking
dan seruan penolakanya
mudah ditemukan di
kanal video YouTube.
9. Untuk mengetahui daftar lengkap
negara-negara di dunia
yang melarang atau
memoratorium fracking
bisa dilihat di http://
keeptapwatersafe.org/
global-bans-on-fracking/.
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sumber air di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
Ngada yang dioperatori oleh PT Pembangkit Listrik Negara (PLN).
Dokumenter itu menunjukkan bahwa eksploitasi panas bumi telah
memicu semburan-semburan air panas secara sporadis di wilayah
sekitar PLTP seiring dengan tingginya tingkat kontaminasi pada
sungai-sungai sekitarnya. Akibatnya, lahan pertanian pun rusak.
Ekstraksi panas bumi juga menyebabkan amblesan, seperti
terjadi di Selandia Baru, tepatnya di sekitar lapangan PLTP Wairākei.
Sebagaimana dilaporkan oleh Stewart (12 Juni 2006a), interval amblesan
di sekitar lapangan Wairākei dalam kurun 1953–2001 sebesar 1 meter.
Interval amblesan terdalam terjadi pada 1997, hingga mencapai 14
meter, dan pada 2050 diperkirakan bakal mencapai 20 meter (Batubara
2014: 9).7
Atas dasar fenomena dampak negatifnya, ekstraksi panas bumi,
khususnya terkait teknik fracking, menghadapi gelombang protes
yang mengayun di seluruh dunia.8 Banyak negara memberlakukan
moratorium maupun pelarangan total terhadap aktivitas fracking
di wilayahnya. Di Eropa, Prancis menjadi negara pertama yang
meratifikasi pelarangan fracking di seluruh bagian wilayahnya pada
2011. Afrika Selatan memberlakukan moratorium fracking pada 2011
setelah maraknya protes dari gerakan petani dan aktivis lingkungan
(Food & Water Watch 2012). Di Amerika, gelombang penolakan fracking
menjalar di beberapa negara bagian, terutama yang wilayahnya
tercakup dalam Marcellus Shale.9
TNGC dan Rencana Ekplorasi Panas Bumi
Setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 424/
Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004, kawasan hutan lindung
Gunung Ciremai beralih menjadi taman nasional. Penetapan TNGC
bertujuan untuk melestarikan hutan dan melindungi kekayaan hayati.
Luas kawasan TNGC mencapai 15.859,17 hektare yang mencakup
wilayah Kabupaten Kuningan (bagian timur) seluas 8.931,27 hektare
dan Kabupaten Majalengka (sebelah barat) seluas 6.927,9 hektare.
Sebelum ditetapkan sebagai TNGC, wilayah lereng Ciremai dikelola
sebagai lahan pertanian oleh warga dengan skema Pengelolaan
Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Dengan semangat berbagi,
PHBM diharapkan bisa merangkul kepentingan bersama untuk
mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan secara
optimal dan proporsional. Sebagian besar petani di lereng Ciremai
menggantungkan penghidupannya dari lahan hutan dengan skema
tersebut. Perubahan status kawasan lereng Ciremai dari hutan produksi
menjadi hutan konservasi membawa konsekuensi pada akses warga
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atas lahan garapan. Kawasan yang dahulu bisa diakses dan dikelola
oleh warga kini menjadi kawasan terlarang dan steril dari aktivitas
warga, baik kegiatan pertanian, perkebunan, bahkan untuk sekedar
mencari rumput liar. Perubahan status ini, tentu saja, berdampak
signifikan pada kehidupan warga yang sejak lama memanfaatkan
lahan di kawasan itu untuk bertahan hidup.
Kawasan TNGC dibagi dalam tiga zona, yakni zona inti, zona rimba,
dan zona pemanfaatan. Zona inti berada di atas ketinggian 2.500
meter, tidak dikelola warga, dan hanya berguna untuk penyediaan air.
Zona rimba berada di ketinggian 1.000 meter ke atas berupa daerah
pemeliharaan hutan dan habitat flora fauna. Zona pemanfaatan
berada pada ketinggian di bawah 1.000 meter. Zonasi ini mengandung
konsekuensi pendisiplinan akses warga atas lahan garapan. Zona
pemanfaatan masih boleh dikelola warga seperti untuk wisata alam dan
bentang alam (landscape). Tetapi, ada kriteria tertentu, misalnya jika
berada pada kemiringan 40 derajat, lahan dilarang dikelola (wawancara
dengan Mulyadi, pengurus Wisata Alam Lembah Cilengkrang, 11
Mei 2014). Kawasan yang tercakup dalam area konservasi terlarang
dikelola oleh warga, hanya boleh untuk rehabilitasi dan restorasi,
pengamatan, penelitian, dan jasa lingkungan. Jasa lingkungan yang
dimaksud adalah pengelolaan air.
Sebagian kawasan yang dikalim sebagai areal TNGC adalah kawasan
Wisata Alam Lembah Cilengkrang di Desa Pejambon, Kuningan, di
mana terdapat sumber mata air. Dahulu, kawasan tersebut tercakup
dalam kawasan hutan budaya dan hutan lindung di bawah otoritas
Perhutani. Kawasan wisata ini mulai dibuka pada 29 Desember 2000
dan dikelola dengan skema PHBM. Luas wilayah lembah yang masuk
kawasan pangkuan desa awalnya 3 hektare dan dikelola langsung oleh
warga setempat dengan sistem tradisional atau nonkomersil untuk
bercocok tanam. Petani menanam sayur, wortel, daun bawang, jahe,
dan kopi. Setelah ditetapkan sebagai TNGC, kawasan itu terlarang
bagi warga, bahkan sekedar untuk mengambil kayu bakar.
Di Desa Puncak, salah satu desa yang beririsan dengan TNGC di
Kecamatan Kramatmulya, Kuningan, para petani juga mengalami
nasib sama. Mereka tidak lagi diizinkan untuk memasuki lahan yang
dulu mereka garap (wawancara dengan Emut, petani Desa Puncak,
12 mei 2014). Sedikitnya, seluas 40 hektare lahan di bagian utara
desa tercakup TNGC. Sedikitnya tujuh puluh petani terusir dari lahan
garapan mereka (wawancara dengan Tatang, Kepala Urusan Ekonomi
dan Pembangunan Desa Puncak, 11 Mei 2014). Sementara di Desa
Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kuningan, jumlah petani yang terusir
dari lahan garapan mencapai lebih dari seratus orang dengan total
luas lahan sekitar 40 hektare (wawancara dengan Nana, petani Desa
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Cisantana, 10 Mei 2014). Di Desa Sukamukti, Kecamatan Jalaksana,
Kuningan, sedikitnya dua puluh petani terusir dari lahan garapan
(wawancara dengan Iwan, bendahara Desa Sukamukti, 11 Mei 2014).
Di Desa Linggasana, Kecamatan Cilimus, Kuningan, jumlah petani
sebelum penetapan TNGC mencapai 329 orang, kini berkurang menjadi
273 orang (wawancara dengan Edi, petani Desa Linggasana, 9 Mei 2014).
Setelah terusir dari lahan garapan, petani-petani di beberapa desa
tersebut beralih profesi tidak menentu, seperti beternak, berdagang,
ngojek, buruh bangunan, buruh tambang galian C, buruh tani, atau
merantau ke kota. Umumnya, mereka tidak memiliki keterampilan
selain bercocok tanam.
Selain mengusir petani dari lahan garapan, penetapan TNGC
membawa dampak kerusakan ekosistem hutan yang ditandai dengan
semakin maraknya serbuan babi hutan, monyet, dan anjing ke
wilayah hunian dan pertanian warga. Fenomena ini terjadi di Desa
Sukamukti. Setelah warga dilarang memasuki hutan, dalam hal ini
untuk berburu, populasi babi hutan semakin tak terkendali. Pada ma
lam hari, babi hutan menyerbu lahan pertanian warga untuk berburu
makanan. Anjing hutan turun ke permukiman warga memangsa
hewan ternak seperti ayam dan kambing. Biasanya, anjing hutan
hanya turun ke permukiman saat musim kemarau di mana populasi
objek makanan mereka sedang menurun. Setelah penetapan TNGC,
anjing hutan memakan ternak warga tanpa mengenal musim. Ratusan
monyet juga sering turun ke perkampungan untuk mencari makan
(wawancara dengan Rosydin, petani Desa Sukamukti, 10 Mei 2014).
Ini juga menunjukkan bahwa pengelola TNGC tidak mampu menjaga
keseimbangan ekosistem hutan.
Belum reda penderitaan mereka akibat pemagaran TNGC, muncul
kebijakan baru yang menetapkan wilayah Gunung Ciremai sebagai
wilayah kerja panas bumi pada 2011 melalui Keputusan Menteri
ESDM Nomor: 1153.K/30/MEM/2011 tentang Penetapan Wilayah Kerja
Pertambangan Panas Bumi di Daerah Gunung Ciremai, Kabupaten
Kuningan dan Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Luas wilayahnya
mencapai 24.330 hektare. Lelang wilayah kerja panas bumi Gunung
Ciremai dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat
pada 2011 dengan dua peserta, yakni PT Hitay Renewable Energy dari
Turki dan PT Jasa Daya Chevron dari Amerika. Lelang dimenangkan
oleh PT Jasa Daya Chevron (Kementerian ESDM 5 Maret 2014b).
Jika proyek panas bumi benar-benar terlaksana, dampak buruk
akan langsung dirasakan warga. Sebagaimana telah dipaparkan pada
bagian sebelumnya, ekstraksi panas bumi telah terbukti menimbulkan
berbagai dampak buruk kerusakan ekosistem. Kawasan hutan di
Gunung Ciremai merupakan daerah tangkapan air bagi warga di sekitar
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lerengnya. Ekstraksi panas bumi di sana mengancam kelestarian
sumberdaya air. Tingkat kesuburan tanah pun akan terganggu akibat
pencemaran bahan-bahan kimia yang disuntikkan ke dalam tanah.
Ekstraksi panas bumi, dengan kata lain, bakal mengancam kelestarian
penghidupan warga yang berpangku pada sumberdaya perdesaan.
gambar 1

Baliho Penolakan
Warga terhadap
Chevron di Desa
Sukamukti

Aset Desa-Desa Lereng Ciremai
Gunung Ciremai memberikan kelimpahan akan sumberdaya bagi warga
yang hidup di lereng-lerengnya, terutama bagi warga beberapa desa
dalam kajian ini, yakni Pejambon, Sukamukti, Cisantana, Gandasoli,
dan Puncak. Bagian ini memaparkan profil beberapa desa tersebut
dan aset penghidupan warganya.
Desa Pajambon, secara teritorial, berada di ujung barat wilayah
Kecamatan Karyamulya. Desa ini berada pada ketinggian 700 meter
di atas permukaan laut (mdpl) dengan luas wilayah sekitar 84,3
hektare. Desa ini berbatasan dengan Desa Sukamukti yang masuk
wilayah Kecamatan Jalaksana. Desa yang memiliki luas wilayah
302,041 hektare dengan jumlah penduduk 4.089 jiwa ini berada pada
ketinggian 764,34 mdpl dengan suhu udara rata-rata 20–28 derajat
celcius. Desa Cisantana di Kecamatan Cigugur juga berbatasan langsung
dengan Pejambon. Berada di kawasan berketinggian 750–1.200 mdpl,
curah hujan desa ini mencapai 3.500 milimeter per tahun dengan
suhu rata-rata harian 26–32 derajat celcius. Desa Cisantana cukup
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menonjol dengan objek wisata Curug Putri Palutungan. Di selatan
Cisantana terdapat Desa Puncak. Luas wilayahnya 198,5 hektare
dengan persebaran tanah negara seluas 50 hektare, tanah adat 128,5
hektare, dan permukiman 20 hektare. Data desa menunjukkan, 865
keluarga memiliki lahan pertanian dan 381 tidak memiliki lahan.
Jumlah petani mencapai 999 orang.

gambar 2

Sketsa Wilayah Desa
Cisantana

Sebagian besar warga beberapa desa tersebut menggantungkan
hidup dengan mengolah lahan pertanian. Jenis pertaniannya bervariasi,
mulai tanaman pangan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan umbiumbian. Di Pejambon, ada tiga jenis pertanian yang berkembang
cukup baik: pertanian padi, pertanian sayur (seledri, bawang, ubi,
dan sosin), dan pertanian jambu. Dari luasan lahan desa, hampir
setengahnya merupakan lahan pertanian, sekitar 43 hektare. Dari
ketiga jenis pertanian itu, pertanian jambu menjadi andalan warga.
Hamparan pohon jambu menghijaukan wilayah Pejambon. Hampir
setiap rumah memiliki tegakan pohon-pohon jambu. Menurut beberapa
warga, 90% warga Pajambon membudidayakan jambu, meski dengan
luasan lahan kecil-kecil.
Hasil pertanian jambu di Pajambon terbilang cukup mengesankan,
mencapai 20 ton saban hari. Dengan kisaran harga Rp4.000 per
kilogram, sekali panen dapat menghasilkan Rp80 juta. Artinya,
dalam sebulan, uang yang bergulir dari panen jambu bisa mencapai
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Rp2,4 miliar dan dalam setahun sekitar Rp28,8 miliar. Jumlah yang
cukup fantastis jika dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil (DBH)
panas bumi yang dijanjikan untuk Pemkab Kuningan. DBH panas
bumi Gunung Ciremai dibagi 20% untuk pemerintah pusat dan 80%
untuk pemerintah provinsi. Dari 80% itu, masing-masing kabupaten,
Kuningan dan Majalengka, mendapatkan 32%; sisanya dibagi secara
merata untuk 25 kota/kabupaten di Jawa Barat (Radar Cirebon 19 Maret
2014). Seorang penggiat Gempur menghitung, jika 32% itu diuangkan,
Kabupaten Kuningan akan menerima Rp24 miliar dalam setahun.
Sementara itu, Desa Sukamukti terkenal dengan pertanian berbagai
macam sayuran, seperti kol, bawang daun, sawi, wortel, tomat, cabai,
seledri, dan buncis. Ubi jalar biasanya ditanam di sekitar tanaman
sayuran. Tananam sayuran diproduksi secara bergantian. Tabel 1
menyajikan potensi hasil pertanian sayuran Desa Sukamukti.

jenis
tanaman
Padi
Ubi jalar
Jagung
Bawang
daun
Cabe
rawit
Tomat
Wortel
Sawi
hijau
Saledri
Buncis
Lainnya

luas
lahan
(hektare)
75
30
5
20

hasil
(ton/
hektare)

jumlah
hasil
(ton)

harga
jual per
ton (rp)

jumlah hasil
jual (rp)

4,9
28
4,2
21

367,5
840
21
420

6.000.000
1.500.000
5.000.000
4.000.000

2.269.000.000
1.260.000.000
105.000.000
1.680.000.000

1

21

21

7.000.000

147.000.000

14
3
25

35
28
14

490
84
350

3.000.000
3.000.000
2.000.000

1.470.000.000
252.000.000
700.000.000

14
224
14
154
14
56
Total Hasil (Rp)

8.000.000
1.000.000
1.000.000

1.792.000.000
154.000.000
56.000.000
9.885.000.000

16
11
4

Pertanian Desa Puncak tak kalah menghasilkan, dengan komoditas
berupa alpukat, pisang, kesemek, jagung, kacang panjang, padi, ubi
kayu, dan cabai. Dari hasil wawancara dengan seorang perangkat
desa dan beberapa petani, tercacat rincian potensi hasil pertanian
Desa Puncak dalam Tabel 2.

tabel 1

Potensi Hasil
Pertanian Desa
Sukamukti.
Sumber: Wawancara
dengan Suhaya, Kepala
Urusan Ekonomi dan
Pembangunan (Kaur Ekbang) Desa Sukamukti
(9 Mei 2014)
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jenis buah

Alpukat
Pisang

luas
lahan
(hektare)

hasil
panen
(ton/
hektare)

harga
per
kilogram
(rp)

2

17

11.000

jumlah hasil per
ton (rp)

374.000.000

1,5

3,2

7.000

33.600.000

Kesemek

2

23

4.000

184.000.000

Jagung

3

5

6.000

90.000.000

Kacang
Panjang

1

1,9

4.000

7.600.000

72

2

7.000

1.008.000.000

Padi Sawah
Padi Ladang

2

1,1

7.000

15.400.000

Ubi Kayu

4

9,8

3.000

117.600.000

Cabe

1

42

10.000

420.000.000

Tomat

2

6

7.000

84.000.000

Sawi

4

4,1

3.500

57.400.000

Kubis

3

5,7

5.000

85.500.000

Mentimun

2

3,2

5.000

32.000.000

Selada

0,3

1

Wortel

2

6

Total Hasil (Rp)

10.000
5.000

3.000.000
60.000.000
2.572.100.000

Selain kaya akan potensi pertanian, desa-desa tersebut juga
kaya akan potensi peternakan. Di Cisantana, jumlah peternak sapi
yang tercatat sampai 2013 sebanyak 1.425 orang. Sebagian besar dari
mereka beternak sapi perah, sebagian kecil sapi pedaging. Saat ini,
jumlah sapi perah di Cisantana mencapai 3.000 ekor (wawancara
dengan Murod, warga Cisantana, 8 Mei 2014). Satu ekor sapi dapat
menghasilkan rata-rata 10–15 liter susu per hari (wawancara dengan
Yopi, warga Cisantana, 14 Agustus 2014). Jadi, dalam sehari, peternak
Cisantana dapat menghasilkan susu 30.000–45.000 liter. Harga satu
liter susu bervariasi, tergantung dari tingkat kadar air di dalamnya.
Semakin tinggi kadar airnya, semakin murah harganya. Ada tiga
tingkatan harga: kategori bagus Rp3.500 per liter, kategori sedang
Rp3.000–3.200, dan kategori rendah Rp2.900. Dengan kualitas susu
paling bagus, peternak Cisantana dapat meraup rupiah sebesar
Rp105.000.000–157.500.000 per hari.
Sapi perah juga menjadi andalan ternak warga di Desa Puncak.
Sebanyak 127 keluarga memelihara sapi dengan jumlah total 600
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ekor sapi. Masing-masing keluarga memelihara rata-rata 2–3 ekor
sapi (wawancara dengan Maman, Kepala Urusan Pemerintahan Desa
Puncak, 9 Mei 2014). Sejumlah sapi tersebut menghasilkan susu segar
rata-rata 7.200 liter saban harinya. Dengan kisaran harga Rp3.500 per
liter, produksi susu sapi di Desa Puncak mencapai Rp25,2 juta dalam
sehari. Selain susu, potensi yang tidak kalah penting dari sapi adalah
kotorannya. Kotoran sapi bisa dimanfaatkan untuk produksi biogas
dan pupuk kandang. Dalam sehari, seekor sapi dapat menghasilkan
25 kilogram kotoran.
Lain lagi di Desa Sukamukti, kebanyakan warga beternak kambing.
Kandang-kandang kambing ditempatkan menjauhi permukiman.
Dibuat di atas tanah kas desa, kandang-kandang kambing di Sukamukti
terletak menyebar di enam titik, yaitu di Dusun Manis, Dusun Pahing,
Dusun Puhun, Dusun Wage I, Dusun Kliwon, dan Dusun Wage II.
Peternak harus menyewa kandang seharga Rp25.000 per tahun untuk
ukuran kecil dan Rp30.000 untuk ukuran besar (wawancara dengan
Karna, peternak kambing di Sukamukti, 10 Mei 2014). Tabel 3 merinci
data kepemilikan kambing di Sukamukti.
dusun

pemilik

jumlah
jantan

jumlah
betina

total

Manis

40 orang

140

60

200

Pahing

70 orang

200

150

350

Pon

50 orang

175

75

250

Wage I

30 orang

90

60

200

Kliwon

35 orang

95

80

150

Wage II

80 orang

225

175

175

Jumlah

305 orang

925

600

1.525

Menurut Karna, harga jual kambing jantan besar biasanya Rp2
juta dan Rp1 juta untuk kambing betina. Jika diuangkan, kambing di
Sukamukti senilai hampir Rp2,5 miliar.
Ancaman Krisis Air Menghantui Aset Desa
Air menjadi sumberdaya sangat penting bagi kelestarian pertanian dan
peternakan. Warga Pejambon, Sukamukti, dan Gandasoli biasanya
menghadapi ancaman kekurangan air pada musim kemarau. Tabel
4 merinci kalender persediaan air tiga desa tersebut.
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tabel 3

Kepemilikan
Kambing di Desa
Sukamukti
Sumber: Wawancara
dengan Suhaya, Kaur
Ekbang Desa Sukamukti (9 Mei 2014)
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tabel 4

Kalender Persediaan Air Pejambon,
Sukamukti, dan
Gandasoli

Sumber: Wawancara
dengan Beberapa Warga
Pajambon, Sukamukti,
dan Gandasoli

bulan
Januari
Februari
Maret
April

kondisi
debit air dari
cilengkrang

musim

pengguna air
cilengkrang

Persediaan Air
Cukup

Hujan

Mayoritas Masyarakat
Desa Pajambon

Persediaan Air
Kurang

Kemarau

Terjadi Pembagian Air
Secara Bergilir Ke Tiga
Desa untuk Pertanian

Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
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Kondisi kekurangan air terjadi karena tiga desa tersebut meng
andalkan sumber mata air yang sama, yaitu Curug Cilengkrang di
wilayah Pajambon. Tetapi, kekurangan air pada musim kemarau
hanya dirasakan sektor pertanian saja. Kebutuhan air untuk urusan
rumah tangga telah diatur sebagai prioritas utama sehingga tidak
mengalami kekurangan air. Selain itu, untuk kebutuhan air rumah
tangga, warga Gandasoli juga mengandalkan air sumur selain mata
air Cilengkrang. Berbeda dengan warga Gandasoli, warga Pajambon
dan Sukamukti menggantungkan pemenuhan kebutuhan air rumah
tangga pada Curug Cilengkrang karena kontur tanah wilayahnya tidak
memungkinkan untuk dibuat sumur.
Penggunaan air dari Curug Cilengkrang oleh tiga desa tersebut
diatur secara bergiliran. Berdasarkan informasi dari beberapa warga
Sukamukti, desa mereka mendapat jatah giliran air paling lama, yakni
tiga hari, karena lahan pertaniannya paling luas. Tetapi, beberapa
warga Gandasoli dan Pejambon memberikan keterangan lain. Menurut
warga Gandasoli, desa merekalah yang mendapat giliran air tiga hari,
sedangkan dua desa lain mendapat dua hari. Menurut warga Pejambon,
masing-masing desa mendapat jatah giliran sama, yakni tiga hari.
Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, durasi giliran air mungkin
terus berganti sesuai kesepakatan antar-tiga desa. Sistem giliran air ini
bertujuan untuk mencegah konflik berebut air. Ketika musim kemarau
datang, bagian Kaur Ekbang tiga desa tersebut memusyawarahkan teknis
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giliran air (wawancara dengan Andi, Jahari, dan Mulyadi, 9 Mei 2014).
Rencana ekstraksi panas bumi di Gunung Ciremai mengancam
kelestarian sumberdaya air sebagai penyokong utama aset desa.
Potensi dampak negatif fracking berupa pencemaran air pada akhirnya
mengancam pula kelestarian aset desa.
Tuk Lawan Pamsimas: Air untuk Kepentingan Warga
atau Korporasi?
Seiring dengan rencana ekstraksi panas bumi di Gunung Ciremai, hadir
program pengelolaan air sistem baru dari pemerintah di Pajambon
dan Sukamukti, bernama Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat (Pamsimas). Program ini merupakan bagian dari Water
and Sanitation for Low Income Community (WSLIC) yang disokong
World Bank. Selama ini, WSLIC dikenal sebagai skema komodifikasi
air di Indonesia. Program ini terkait dengan kesepakatan internasional
Prinsip Dublin-Rio yang dicetuskan pada 1992. Dalam prinsip tersebut,
air dianggap sebagai sumberdaya yang terbatas dan rentan sehingga
penggunaannya harus diatur. Atas dasar itu, air dianggap memiliki
nilai ekonomis dalam seluruh penggunaannya (komodifikasi).10
Sejak Prinsip Dublin-Rio diluncurkan, upaya-upaya pengelolaan
air berbasis komodifikasi mulai digalakkan di seantero dunia. Pene
rapannya disokong oleh lembaga keuangan dunia seperti World Bank dan
International Monetary Fund (IMF) melalui obral dana bantuan, stimulan,
atau utang, serta intervensi kebijakan. Di Indonesia, kebijakan pengurusan
air yang mengusung agenda komodifikasi air diterapkan melalui UU
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) yang membuka
lebar peran swasta. Dalam hal ini, air tidak lagi dianggap sebagai barang
yang menguasai hajat hidup orang banyak dan pengelolaannya harus
dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi kemakmuran rakyat. UU
SDA pun terbukti mengingkari konstitusi dan dibatalkan oleh Mahkamah
Konstitusi lewat Putusan Nomor 85/PUUXI/2013.
Dengan dalih pemenuhan kebutuhan air warga, Pamsimas ma
suk ke Pajambon dan Sukamukti pada 2012. Pada mulanya, peme
rintah desa diminta oleh pemerintah daerah, atas instruksi dari
pemerintah pusat, untuk mengajukan proposal pengelolaan air ke
pemerintah pusat. Setelah proposal diterima dan dikabulkan, di
bentuklah pengurus Pamsimas (wawancara dengan Didi, 8 Mei 2014).
Secara teknis, pelaksana Pamsimas melibatkan Badan Pengelolaan
Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) dan Lembaga
Keswadayaan Masyarakat (LKM). Dalam konteks nasional, program
ini melibatkan kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian

10. Lihat Dublin
Statement on Water and
Sustainable Development di tapakmaya
http://www.inpim.org/
files/Documents/DublinStatmt.pdf.
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11. Informasi menge
nai Pamsimas dapat
ditilik di tapakmayanya
http://pamsimas.org.
12. Pendanaan World
Bank untuk program
PAMSIMAS bisa dilacak
di tapakmaya http://
projects.worldbank.org/
P116236/ pamsimas-support- trust-fund?
lang=en&tab=overview
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Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri.11 Program ini didanai oleh
World Bank.12 Menurut laporan kegiatan pembangunan dari Kaur
Ekbang Sukamukti, pemerintah memberikan dana untuk Pamsimas
sebesar Rp220 juta; swadaya masyarakat sebesar Rp55 juta.
Pelaksanaan Pamsimas di Pejambon dan Sukamukti toh tidak ber
jalan mulus. Di Sukamukti, Pamsimas sempat menuai pro dan kontra
dari warga. Sebagian warga menolak Pamsimas lantaran berlakunya
iuran, seolah-olah mereka membeli air di tanahnya sendiri. Penggunaan
setiap 1 meter kubik dikenai tarif Rp500 dan biaya administrasi Rp1.000
per bulan. Belum lagi biaya registrasi sebesar Rp600 ribu.
Sebagian warga Pejambon juga enggan berpartisipasi dalam
Pamsimas karena dinilai terlalu berbiaya. Peserta harus membayar
ongkos registrasi saja sebesar Rp400 ribu untuk pengadaan sarana
saluran air, pemasangan, dan perawatannya. Sampai 2014, sebagian
keluarga saja yang dapat terlayani Pamsimas, yakni 150 rumah. Seorang
warga bahkan mengatakan bahwa “Pejambon sebenarnya tidak butuh
program Pamsimas, karena air sudah mencukupi.”
Desa-desa di lereng Ciremai sebelumnya telah memiliki cara
pengelolaan air yang mereka sebut dengan Tuk Air dengan kepeng
urusan tersendiri yang disebut Mitra Cai. Warga yang tergabung
dalam Mitra Cai dianggap sebagai kelompok sosial yang paling aktif
(wawancara dengan Kepala Desa Sukamukti, 10 Mei 2014). Kelompok
Mitra Cai bertanggung jawab mengatur distribusi air baik untuk
keperluan pertanian maupun kebutuhan rumah tangga.
Perbedaan antara Pamsimas dan Tuk Air mencakup beberapa
hal. Secara teknis instalasi saluran air, pipa air Pamsimas ditanam di
dalam tanah sehingga dinilai lebih aman dari kemungkinan bocor,
sedangkan saluran air Tuk berupa selang yang dibiarkan terurai.
Saluran air Pamsimas dilengkapi dengan kran yang memudahkan
pengguna untuk membuka dan menutup, sedangkan selang Tuk Air
tidak dilengkapi kran sehingga air terus mengalir. Meskipun saluran
air Pamsimas lebih baik, sebagian warga tetap memilih Tuk Air karena
biayanya lebih murah.
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Tampungan Air dan
Selang Saluran Tuk
Air

gambar 4

Tampungan Air
dan Pipa Tertaman
Pamsimas
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Keengganan sebagian warga Pajambon dan Sukamukti untuk
mengikuti Pamsimas juga didasari dengan kecurigaan adanya keter
kaitan Pamsimas dengan rencana ekstraksi panas bumi. Keduanya
hadir beriringan. Keterkaitan itu bisa ditengarai dari sumber mata air
keduanya sama, yakni Curug Cilengkrang. Dari rasan-rasan warga,
titik pengeboran panas bumi akan berada di dekat Curug Cilengkrang.
Masuk akal, karena pengeboran akan membutuhkan banyak air.
Selain itu, lebih mendasar lagi, sebagian warga merasa sistem
penyediaan air melalui Tuk Air selama ini tidak menimbulkan banyak
persoalan. Dengan sistem Tuk Air, warga mampu mengelola dan
mengontrol kebutuhan air mereka secara mandiri. Mereka telah mampu
mengatur distribusi air di antara beberapa desa yang mengandalkan
sumber air yang sama. Meskipun selang saluran Tuk Air tanpa kran
pembuka dan penutup, bukan berarti warga mengabaikan prinsip
tepat guna. Ketika air dibiarkan mengalir terus melalui selang-selang,
warga sadar bahwa air itu tidak terbuang percuma. Air akan mengalir
ke wilayah perdesaan di bawahnya dan menjadi sumber pengairan
lahan pertanian.
Lantas, mengapa sistem pengelolaan air yang didasari dengan
kesadaran dan kemampuan mandiri harus diganti dengan Pamsimas?
Program Pamsimas bukan saja tidak diperlukan oleh masyarakat, tetapi
juga akan membatasi, mengontrol, dan pada akhirnya mendisiplinkan
akses warga atas air ketika sumber air Cilengkrang akan dikuras untuk
ekstraksi panas bumi. Sebagian warga menilai, Pamsimas merupakan
salah satu skenario terselubung untuk mendukung pemenuhan ke
butuhan air ekstraksi panas bumi. Dengan sistemnya yang tertutup,
Pamsimas akan menyamarkan pengurasan air dari Curug Cilengkrang
untuk ekstraksi panas bumi.
Kesimpulan
Kami telah memaparkan bagaimana ekspansi kapitalisme muncul
dalam wajah yang berbeda-beda: taman nasional, ekstraksi panas
bumi, dan reorganisasi teknik pendisiplinan akses warga atas air.
Seolah-olah mereka tampak berbeda dengan tujuan mulia. Taman
nasional diwacanakan untuk melindungi keanekaragaman hayati.
Energi panas bumi diwancanakan ramah lingkungan dan terbarukan
untuk memenuhi kebutuhan energi. Reorganisasi teknik pendisiplinan
akses atas air diproyeksikan bisa memenuhi kebutuhan warga akan
air bersih secara merata.
Namun, dampak-dampak negatif yang menyertai ketiganya me
yakinkan warga bahwa ketiganya merupakan satu paket yang beririsan.
Taman nasional mengeksklusi petani dari lahan, selain justru merusak
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keseimbangan ekosistem yang coba dilindungi. TNGC pun memuluskan
jalan masuk ekspansi perusahaan panas bumi. Ekstraksi panas bumi
telah terbukti menyebabkan mudarat, terutama bagi masyarakat
yang berpenghidupan dari pertanian dengan kebutuhan pokok air.
Reorganisasi teknik pendisiplinan akses atas air lantas muncul untuk
memastikan kontrol penggunaan air.
Dampak-dampak negatif itu pun memunculkan resistensi warga.
Penolakan, terutama dalam kasus panas bumi, mengemuka sebagai
narasi tandingan atas janji-janji manis ekspansi kapitalisme. Narasi
yang disodorkan di atas hanyalah permukaan dari realitas. Jika diselami
lebih mendalam, realitas itu menyimpan ragam rasionalitas sikap
dan tindakan warga dalam menolak rencana ekstraksi panas bumi.
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