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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk kesejahteraan manusia. 

Proses pembangunan akan diawali dengan melihat potensi yang ada, 

kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan melalui perencanaan kebijakan 

pembangunan hingga sampai pada keluaran yang diharapkan atau hasil yang 

akan dicapai. Jika diperhatikan, pembangunan di Indonesia umumnya dan 

Riau khususnya didorong agar merata dengan mempertajam angka 

pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini menghasilkan sebuah konsekuensi, 

dimana pertumbuhan ekonomi yang dimotori dari pembangunan yang 

cenderung memaksakan malah menghasilkan berbagai permasalahan baru. 

Harapan pengentasan kemiskinan serta hidup dan kehidupan yang layak dari 

pembangunan pun tidak tercapai. 

Dalih krisis energi, salah satu masalah yang telah memaksakan paradigma 

pembangunan konvesional untuk diterapkan. Kebijakan sektor energi 

menjadi prioritas dengan melakukan pembangunan infrastruktur energi yang 

dianulir bisa menjawab masalah tersebut. Pembangkit listrik menjadi 

perhatian utama, dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 

menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Lalu infrastruktur bendungan besar 

untuk menunjang kapasitas energi yang dihasilkan oleh PLTA adalah sebuah 

keniscayaan yang wajib hukumnya. 

Krisis energi ini jugalah yang menjadi alih-alih dari lahirnya kebijakan 

pembangunan PLTA Koto Panjang di Riau-Sumatera Barat, yang memaksa 

ribuan jiwa direlokasi, kehilangan lahan produktif yang sudah turun-

temurun. Belum lagi dampak lingkungan ketika bentang alam berubah akibat 

pembangunan infrastruktur bendungan. Banjir, erosi dan krisis air bersih 

menjadi masalah serius namun diabaikan oleh negara. 

Dalam dokumen proyek dengan daya 114 Mega Watt (MW) tersebut 

menerangkan Riau dan potensi sungai-sungainya. Sungai Kampar adalah 

salah satunya, yang menjadi lokasi pembangunan dengan potensi mega daya 

listriknya dengan areal luasan 124 Km persegi, meliputi Provinsi Riau dan 



Provinsi Sumatera Barat dengan total Kepala Keluarga (KK) yang harus 

direlokasi sejumlah 3.637, terdiri dari 14.625 jiwa. Sebagai informasi, 

diketahui bahwa sungai ini adalah sungai terbesar di Sumatera yang 

mengalir ke arah timur dengan luas daerah tangkapan hujan sekitar 21.530 

Km persegi1. Dokumen yang juga berisi dampak lingkungan ini menyebutkan 

bahwa: 

“.....dampak yang paling menonjol menyangkut faktor sosial-ekonomi dan 

sosial-budaya akibat perpindahan penduduk dari daerah-daerah yang 

terkena genangan......yang terpenting diantaranya adalah perubahan 

kondisi air, perubahan jenis dan populasi satwa air, pengurangan areal 

hutan yang memungkinkan pengurangan habitat gajah”  

 

Selesai pada Maret 1996, PLTA Koto Panjang masih meninggalkan banyak 

permasalahan dan kemungkinan masih belum selesainya pemenuhan Hak 

Asasi Manusia (HAM) atas pembangunan tersebut. Hal ini menambah kasus-

kasus bendungan besar di Indonesia dan di beberapa negara di dunia, juga 

menambah temuan World Commission Dams (WCD) bahwa bendungan-

bendungan besar mengakibatkan kerusakan lingkungan alam yang besar, 

termasuk kelangkaan spesies ikan dan organisme akuatik, hutan dan lahan 

yang hilang, kenaikan harga lahan karena kian menyempit keberadaannya.  

Keuntungan atas pembangunan bendungan diraih oleh kalangan atas, 

sementara kalangan bawah menanggung kerugiannya2. Laporan akhir WCD 

menyediakan bukti yang cukup bahwa kebanyakan bendungan besar gagal 

memproduksi listrik, menyediakan air, atau mengendalikan kerusakan yang 

disebabkan banjir sebagaimana telah diprediksi sebelumnya. WCD 

menemukan bahwa pembangunan bendungan berdampak pada dampak 

lingkungan yang besar pula dan tidak dapat direstorasi, termasuk 

kelangkaan spesies, hilangnya hutan, lahan basah dan lahan pertanian. 

                                                           
1 Dokumen Proyek PLTA KotoPanjang 
2 Bendungan Vs Lingkungan, “Dampak Lingkungan Akibat Pembangunan Infrastruktur Bendungan Besar”, Wilianita 
Selviana 



Selain itu, bendungan juga berkontribusi terhadap perubahan iklim dunia. 

Penampungan air menghasilkan gas rumah kaca karena pembusukan dari 

vegatasi dan tanah yang terbanjiri dan dari materi organik yang mengalir ke 

dalam penampungan dari area water catchment. WCD mengestimasi 

kemungkinan 1-28% dari gas rumah kaca yang dihasilkan berasal dari 

resovoir air. Dalam beberapa kasus, emisi dari penampungan air sebanding 

atau lebih besar daripada hasil pembangkit listrik dengan bahan bakar batu 

bara atau gas. Hasil mencapai hasil tertinggi pada penampungan air yang 

dangkal dan tropis. (Dams and Development: A New Framework for Desicion-

Making. Earthscan Publication Ltd. November 2000) 

Jika ditelaah dari perspektif HAM, berbagai dampak yang diprediksi 

sebelum dan setelah pembangunan berkelindan dengan persoalan 

pemenuhan HAM yang belum selesai hingga sekarang. Tidak sampai disana, 

terdapat indikasi ecocide dalam pembangunan PLTA ini. Ecocide sendiri 

merupakan kejahatan modern yang setara dengan kejahatan internasional 

lainnya yang disebut dalam Statuta Roma, dikarenakan tindakan, pelibatan 

dan dampaknya terhadap esensi damai dan perdamaian penduduk, hak 

hidup dan tata kelangsungan kehidupan manusia dan lingkungan hidup 

masa kini dan masa yang akan datang.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari latar belakang diatas, maka tujuan dari dilaksanakannya 

penelitian ini adalah: 

1) Mengupas ecocide dengan studi kasus pembangunan PLTA Koto 

Panjang; dan 

2) Mendorong hadirnya negara dalam perlindungan dan pemulihan HAM 

dari ecocide dimasa mendatang. 

C. Batasan Penulisan 

Adapun batasan dalam penulisan penelitian ini adalah: 

1) Mengulas kembali sejarah pembangunan PLTA Koto Panjang; 



2) Mengupas adanya indikasi ecocide dalam proyek pembangunan PLTA 

Koto Panjang berdasarkan kriteria dan unsur ecocide sendiri; dan  

3) Upaya pemenuhan, perlindungan, dan pemulihan HAM bagi 

masyarakat terdampak atas pembangunan PLTA Koto Panjang. 

 

D. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif-Korelasional, dan metode 

penelitian Kualitatif-Eksploratif. Metode penelitian Kualitatif-Korelasional 

dilakukan untuk melihat hubungan bencana, kondisi sosial masyarakat 

terdampak dengan perubahan bentang alam dan/ atau hilangnya sebuah 

ekosistem setelah pembangunan PLTA Koto Panjang, kemudian akan 

dijabarkan dan diperdalam dengan metode penelitian Kualitatif-Eksploratif 

untuk melihat secara mendalam dan menyeluruh korelasi keseluruhan 

tersebut dan pengaruhnya terhadap hilangnya/ berkurangnya hak asasi 

manusia yang terindikasi merupakan dampak dari pembangunan PLTA Koto 

Panjang.  

 

II. Sejarah Pembangunan PLTA Koto Panjang 

a) Menolak Lupa Sejarah dan Bencana Masa Depan, Buah Pembangunan 

PLTA Koto Panjang   

Proses pembangunan PLTA Koto Panjang diawali dengan project finding oleh 

perusahaan konsultan dari Jepang, yakni Tokio Electric Power Service Co. 

Ltd (TEPSCO) pada bulan September dan November 1989. Selanjutnya 

pembangunan fisik proyek dilaksanakan pada tahun 1991 dan diresmikan 

pada tanggal 28 Februari 1997. WALHI Riau mencatat perjalanan 

pembangunan PLTA Koto Panjang dan advokasi yang dilakukan bersama 

masyarakat, tergambar dalam alur sebagai berikut: 

 

 



 

 

September 
1979

•PLN merencanakan pembangunan DAM skala kecil di Tanjung Pauh dalam rangka 
memanfaatkan potensi Batang Mahat anak Sungai Kampar Kanan.

September dan 
November

1979

•TEPSCO, mengirim tim pencarian proyek ke Sumatera, dari hasil kerja tim yang dilakukan, 
TEPSCO mengusulkan pembangunan waduk dengan skala besar, yakni pertemuan antara Sungai 
Kampar Kanan dengan Batang Mahat, sedangkan lokasi damsitenya berada di Daerah Koto 
Panjang

Maret dan 
Agustus 1980

•TEPSCO mempresentasikan usulannya ke Pemerintah Jepang dan Indonesia; dan

•TEPSCO kembali mengirim tim penelitian pra studi kelayakan ke damsite, yang menyarankan 
kepada PLN/ Pemerintah untuk membangun bendungan  besar skala tunggal di Koto Panjang. 
Hal ini dilakukan karena dianggap biayanya lebih murah dan kapasitas listrik yang akan 
dihasilkan lebih besar.

September dan 
Oktober 1981

•Japan International Cooperation Agency (JICA) menindaklanjuti hasil dari TEPSCO dan mengirim 
tim sebanyak 4 orang yang terdiri dari dua orang konsultan dari perusahaan Hokuden Kogyo Ltd 
dan dua orang lainnya dari anggota JICA.

1982

•JICA melakukan survey penuh berupa studi kelayakan proyek untuk usalan ini. Tim 
beranggotakan sebanyak 14 orang bersama dengan TEPSCO, yang juga bekerja sama dengan PT. 
Yodoya Karya;

•Studi kelayakan ini menghasilkan keputusan untuk membangun bendungan tunggal skala besar.

1983 dan 1984

•Pemda Kampar mulai melakukan rekayasa sosial, penggalangan masa dengan jargon kebulatan 
tekad yang dilakukan atas nama masyarakat XIII Koto Kampar yang siap berkorban untuk 
mewujudkan pembangunan DAM; dan

•Berdasarkan hasil  laporan penelitian JICA dan TEPSCO, Overseas Economic Cooperation Fund 
(OECF) memberi Pemerintah Indonesia bantuan sebesar 1, 152  Miliar Yen untuk Engineering 
Service. 



 

 

 

Di ketahui dari dokumen Riset Dampak Pembangunan PLTA Kotopanjang 

Terhadap Keberadaan Populasi Gajah di Wilayah Genangan dan Kesehatan 

Masyarakat, WALHI & BCI, 2010, bahwa peminjaman dana pembangunan 

dari Jepang diberikan dengan tiga syarat, yakni: 

1987-1990

•Pemerintah Kamparmendata kekayaan penduduk yang akan tenggelam dan melakukan 
pelarangan membangun atau membuka lahan  pertanian baru.

April-Desember 
1990

•Kunjungan Yokohaa City University dan Anggota Dewan Majelis Tinggi Jepang ke lokasi. 
Selanjutnya pasca kunjunganmengajukan permohonan kepada Pemerintah Jepang untuk 
menghentikan pinjaman pembangunan DAM Koto Panjang;

•Pemerintah Jepang mengirim Tim Appraisal ke Indonesia; 

•Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan SK tentang Panitia Pembebasan Tanah;

•13 Desember, Pemerintah Indonesia dan Jepang menandatangani kesepakatan Exchance Note 
atas proyek Koto Panjang

1991

•Pelantikan Saleh Djasit menjadi Bupati Kampar periode II dan komitmen melanjutkan 
pembangunan PLTA;

•Rapat terpadu di Kantor Bappeda Sumbar antara Pemda Riau dan Sumber serta Kepala Biro 
Regional Bappenas Pusat, DR. Ir. Manuhoto;

•Penetapan syarat dari Pemerintah Jepang untuk pinjaman pembangunan DAM Koto Panjang

1992-1995

•Pemerintah Indonesia menyerahkan laporan akhir yang berisi syarat yang ditetapkan telah 
dipenuhi;

•pemindahan masyarakat Pulau Gadang;

•Januari 1993, Pembangunan mulai dilaksanakan. TEPSCO mengawasi proyek, sedangan 
pembangunan DAM dilakukan oleh HAZAMA dengan perusahaan lokal;

•pemindahan Rakyat Tanjung Pauh, Tanjung Balit, Muara Takus, Muara Mahat, Koto Tua, Tanjung 
Alai, Lubuk Agung 

1996-1997

•Pengaduan masalah ganti rugi ke Komnas HAM oleh warga Tanjung Balit;

•Maret 1996, Bendungan selesai dibangun dan penggenangan percobaan dilakukan;

•28 Februari 1997, penggenangan secara resmi, penekanan tombol penurunan pintu sekat air 
DAM

1998

•Pangkalan mengalami banjir besar sebanyak dua kali. Sebelum pembangunan daerah ini secara 
umum merupakan daerah tangkapan air, meskipun hujan berhari-hari tidak banjir. karena wilayah 
ini memiliki siklus banjir alami yakni satu kali dalam 25 tahun;



1. Gajah yang bermukim di lokasi harus diselamatkan dengan 

memindahkannya ke tempat perlindungan yang cocok; 

2. Tingkat kehidupan KK yang kena dampak dari proyek Koto Panjang 

tingkat kehidupannya harus sama atau lebih baik dari kehidupannya di 

tempat lama; dan 

3. Persetujuan pemindahan bagi yang terkena dampak proyek prosesnya 

harus dilakukan dengan adil dan merata. 

Indonesia menyerahkan laporan akhir yang berisikan syarat diatas telah 

dipenuhi pada tahun 1992. Padahal satu tahun sebelumnya, lima orang 

utusan yang mewakili 4.885 KK warga Koto Kampar melakukan aksi ke 

Jakarta menyampaikan tuntutan mereka tentang rendahnya harga ganti 

rugi. Tuntutan itu disampaikan dengan mendatangi beberapa instansi 

terkait, yakni: 

• DPR RI pada 2 Sepetember 1991; 

• Kedubes Jepang pada 3 Sepetember 1991; 

• Kantor OECF Jakarta pada 4 September 1991; dan 

• Aksi ke Depdagri pada 5 September 1991. 

Kemudian pada tahun berikutnya pasca laporan akhir yang menyebutkan 

seluruh syarat telah dipenuhi, Juli 1996 beberapa perwakilan dari 

masyarakat Koto Panjang mengunjungi Kantor Perwakilan OECF di Jakarta 

dan menyebutkan bahwa persetujuan pemindahan dan ganti rugi didapat 

dengan intimidasi.  

Selanjutnya, pembangunan ini juga berdampak pada beberapa satwa, 

khususnya gajah. Penelitian yang diterbitkan WALHI pada 2010 3 , 

“menyebutkan bahwa terdapat kontroversi tentang jumlah tahapan kegiatan 

                                                           
3 Riset Dampak Pembangunan PLTA Kotopanjang Terhadap Keberadaan Populasi Gajah di Wilayah Genangan dan 
Kesehatan Masyarakat, WALHI & BCI, 2010 



penangkapan dan kemana gajah tersebut sebenarnya berada.  Sejalan 

dengan hal itu, pihak PLN seolah lepas tangan terhadap pengelolaan Gajah.  

PLN hanya terlibat pada saat penangkapan namun tidak terlibat atau 

memonitoring pasca penangkapan seperti pengelolaan gajah hasil tangkapan 

di PLG atau berita acara pelepasan ke SM Giam Siak Kecil.  PLN tidak 

menyertakan staf untuk menelusuri sampai akhir dimana lokasi gajah 

tangkapan itu sebenarnya dilepas.  Tidak ada berita acara yang diketahui 

dan disaksikan oleh staf PLN terhadap pengiriman dan pelepasan gajah dari 

Kotopanjang ke PLG Minas atau ke SM Giam Siak Kecil. Berdasarkan 

wawancara dengan 5 pawang gajah4 di PLG Minas saat ini terdapat 30 ekor 

gajah.  Tiga ekor gajah bermain dekat emplacement dan sisanya berada di 

dalam hutan PLG.  Kondisi tiga gajah yang terlihat, dari sisi fisik berada 

dalam kondisi kurus, tulang rusuk nampak kelihatan.  Berbeda dengan gajah-

gajah yang terawat umumnya badannya besar dan tidak kelihatan tulang 

rusuknya (lihat foto).  Tidak diketahui dari mana 30 ekor gajah ini berasal. 

Para pawang tidak tahu dari mana saja gajah ini berasal. Saat tim ke 

lapangan, tidak ditemukan/diperoleh dokumen pemasukan dan keluarnya 

gajah dari PLG.  Jika ditemukan data risalah gajah di PLG antara tahun 

1992/1993-2005 maka keberadaan gajah di PLG dapat dipastikan dari mana 

asalnya.  Berdasarkan wawancara dengan staf BBKSDA Propinsi Riau 

kegiatan penangkapan sejak tahun 2005 tidak dilakukan lagi.  BBKSDA 

fokus pada upaya penggiringan dan relokasi.  Jika masih terjadi konflik gajah 

sampai 3 kali meskipun telah dilakukan upaya penggiringan, barulah 

tindakan penangkapan dan membawa ke PLG di lakukan”. 

 

 

 

 

                                                           
4 Pawang Gajah adalah orang yang bekerja untuk melatih atau mengatur perilaku binatang (biasanya binatang liar) 
agar tidak merugikan atau membahayakan manusia 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Gajah di PLG Minas (saat tim survey datang, Januari 2010) 

Sementara berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di sekitar 

PLTA Kotopanjang dan temuan lapangan, masih terdapat gajah di wilayah 

Kotopanjang sejak diklaim telah dilakukan pemindahan antara tahun 1992 

sampai dengan tahun 1995.  Bukti temuan masih terdapat Gajah yang tidak 

dipindahkan adalah: 

Tabel 1.  Data Temuan Gajah diatas Tahun 1995 (Pasca Penangkapan) 

No Sumber Temuan 

1. Wawancara dengan Bapak Ma’ruf dari Desa 

Tanjung Balit   

Pada tahun 2006 beliau 

berjumpa gajah dekat 

rumahnya di Desa 

Tanjung Balit. 

2. Wawancara dengan Setia Wardi Datuk Marajo 

dari Desa Tanjung Pauh 

Tahun 2006, berjumpa 

dengan Gajah di dekat 

rumahnya di Tanjuk Balit  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Turao & Mamoru 

Sakamoto, “ The Kotopanjang Prodius Japanese 

Supporting”,  Pada 24 Juni 2004 - 02 Juli 2004 

Ditemukan jejak gajah di 

wilayah Muara Angki 

tahun 2004 

4. Redi, Peneliti Dari Biodiversity Conservation Di temukan Jejak di 



Indonesia pada Agustus 2005a  daerah Kampar 

5. Wawancara dengan M Zanir, tahun 2005 

ditemukan jejak dari 3 ekor gajah 

Jejak di daerah 

Kotopanjang 

6. Wawancara dengan M. Zanir via sms, pada jalur 

lingkaran gajah di Kabupaten Kampar, pada 

tahun 2009 ini masih terdapat gangguan gajah 

dan dimungkinkan gajah tersebut berasal dari 

gajah yang tersisa di PLTA kotapanjang. 

Sudah dinyatakan 

menjadi zona merah yang 

berarti tidak ditemukan 

gajah lagi di Kotopanjang 

Sumber: Wawancara tim survey Walhi, 2010 

Antara tahun 1995 sampai 2006, PLN tidak melakukan pengelolaan gajah 

yang  ada.  Tidak ada laporan atau dokumen upaya pengelolaan yang sudah 

dilakukan oleh PLN selama kurun waktu tersebut.  Laporan pemantauan 

RKL dan RPL tahun 2003 masih mencantumkan kegiatan pengelolaan gajah 

yang dilakukan kurun waktu antara 1992 sampai dengan 1995.  Padahal 

antara tahun 1995-2006 berdasarkan wawancara masih terdapat Gajah di 

Wilayah PLTA Kotopanjang. Tidak hanya gajah, beberapa jenis satwa lainnya 

terdampak atas pembangunan PLTA Kotopanjang ini, diantaranya 

Ranggkong, Siamang hingga Harimau Sumatera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 2. Jejak Gajah di Hutan Angki Desa Tanjung Pauh pada tahun 2004 

(Penelitian yang dilakukan oleh Turao & Mamoru Sakamoto, “ The Kotopanjang Prodius 

Japanese Supporting”,  Pada 24 Juni 2004 - 02 Juli 2004) 

 

Beberapa upaya hukum telah dilakukan oleh belasan masyarakat desa yang 

terdampak dari pembangunan PLTA Koto Panjang. Terakhir, pengajuan 

gugatan ke Pengadilan Jepang pada 5 September 2002, yang dalam 

gugatannya memuat berbagai kerugian akibat pemindahan secara paksa. 

Secara umum, kerugian yang diderita akibat kehadiran proyek 

dikategorikan sebagai berikut: 

1. Kondisi lingkungan transmigrasi tidak memadai. Pembukaan 

kawasan hutan tropis untuk lokasi pindahan para transmigran 

dengan menggunakan buldoser mengakibatkan terbukanya lapisan 

atas tanah, yang sangat rentan terhadap erosi. 

2. Krisis air bersih. Sumur di lokasi transmigrasi yang dibangun dari 

dana pinjaman OECF sama sekali tidak dapat difungsikan 

sebagaimana mestinya. Air yang dihasilkan berwarna cokelat 

kemerah-merahan dan tidak layak dikonsumsi.  

3. Menurunnya pendapatan. Perkebunan karet yang dibuka di lokasi 

transmigrasi, kondisinya sangat memprihatinkan. Dari keseluruhan 

areal yang direncanakan sebagai kawasan perkebunan karet, hanya 

10% yang berhasil ditanami. 

4. Rusaknya tatanan kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. 

Penduduk yang terdiri dari Masyarakat Minangkabau dipaksa 

bertransmigrasi dan diberikan tanah pengganti untuk dimiliki oleh 

setiap Kepala Keluarga. Hal ini bertentangan dengan sistem 

kepemilikan tanah yang dianut oleh Masyarakat Minangkabau yang 

tidak mengenal sistem kepemilikan individual. Bahkan, dimasa 

mendatang, kekhawatiran akan penghancuran sistem kepimilikan 



kolektif yang lebih dikenal dengan tanah ulayat adalah sebuah 

keniscayaan. 

 

b) Membangun Narasi Ecocide Dalam Pembangunan PLTA Koto Panjang 

Sejarah, khususnya pada masa modern seperti sekarang ini, ditandai oleh 

sebuah proses yang dapat diistilahkan sebagai perusakan-pemusnahan 

sebuah ekosistem yang dikenal dengan Ecocide. Ecocide merupakan 

kejahatan modern yang setara dengan kejahatan internasional lainnya yang 

disebut dalam Statuta Roma, dikarenakan tindakan, pelibatan, dan 

dampaknya terhadap esensi damai dan perdamaian penduduk, hak hidup 

dan tata kelangsungan kehidupan manusia dan lingkungan hidup masa kini 

dan masa yang akan datang.  

Argumentasi yang digunakan sebagai dasar hukum internasional-dalam 

persidangan (mock trial) di Britania Raya pada 30 September 2011, ecocide 

terjadi ketika: 

- Terjadi kerusakan yang luas; 

- Kerusakan atau kehilangan ekosistem dari suatu wilayah tertentu; 

- Apakah oleh seorang manusia atau oleh penyebab lain, sedemikian rupa; 

dan 

- Kenikmatan damai oleh penduduk wilayah yang telah berkurang parah. 

Dalam definisi ini, manusia merupakan korban melalui kerugian mereka 

dari “kenikmatan damai” dalam lingkungan alam. Sebelumnya, pada tahun 

1972 di Stockholm, Konferensi Lingkungan Hidup Manusia yang melahirkan 

Deklarasi Stockholm, Olof Palme, Perdana Menteri Swedia dalam 

sambutannya berbicara secara eksplisit bahwa perang Vietnam sebagai 

bagian dari kejahatan ecocide.  

Istilah ecocide diambil dari kata “eco” yang berarti tempat tinggal seluruh 

umat manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara (ekosistem) dan “cide” 

yang berarti membunuh. Dalam definisinya, Ecocide adalah tindakan 



terencana langsung maupun tidak langsung yang ditujukan untuk 

menguras dan menghancurkan serta memusnahkan eksistensi dasar ekologi 

dari sebuah tata kehidupan semua makhluk didalamnya5.  

Pada 1991, United Nation International Comission mendefinisikan “kerusakan 

atau perusakan lingkungan yang luas, berlangsung dalam waktu jangka 

panjang dan berdampak parah,” sebagai suatu kejahatan terhadap 

perdamaian dan keamanan umat manusia. 

Merujuk pada definisi prasyarat pemberian makna ecocide, maka 

pembangunan PLTA Kotopanjang terindikasi merupakan salah satu 

representasi hilangnya sebuah ekosistem dari suatu wilayah tertentu. Hal 

ini berdasarkan sebagai berikut: 

a. Hilang dan/ atau berkurangnya kehidupan-kualitas kehidupan 

sebuah ekosistem; dan 

b. Bencana ekologis yang dialami generasi sekarang dan generasi pada 

masa yang akan datang. 

Hilang dan/ atau berkurangnya kehidupan-kualitas kehidupan sebuah 

ekosistem  

Hingga tahun penelitian terkait dugaan kejahatan ecocide ini dilakukan 

(2019), peneliti menggali hubungan masyarakat dengan satwa yang juga 

menjadi korban pembangunan PLTA Kotopanjang. Diketahui bahwa sebelum 

adanya pembangunan masyarakat masih sering melihat dan hidup 

berdampingan dengan beberapa satwa, namun setelah dilakukan 

pembangunan dan relokasi mereka tidak pernah melihat satwa tersebut. 

Selain gajah, Harimau Sumatera yang biasa disebut datuk oleh masyarakat, 

memiliki ikatan dan hubungan emosional dengan masyarakat, dimana 

ketika terjadi tindakan yang diluar norma dan nilai-nilai yang ada maka 

datuk turun memberi tanda berupa jejaknya dikampung. Selanjutnya, jika 

                                                           
5 Wacana Ham Edisi III Tahun 2013 hal. 3 



terjadi penebangan hutan ilegal Harimau Sumatera menurut cerita warga 

akan memberi tanda berupa cakarannya pada batang pohon atau 

meninggalkan kotorannya disekitar lokasi. Kuisioner yang diisi warga dari 

enam desa terdampak memperlihatkan satwa yang hilang versi warga. 

 

 

Hasil kuisioner terkait satwa yang hilang versi masyarakat, didukung 

penelitian lintas disiplin ilmu bersama Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Riau yang dalam penelitiannya menyebutkan bahwa beberapa ikan 

lokal yang setelah dibangunnya Waduk PLTA Koto Panjang hilang atau 

jarang ditemukan6. 

Selanjutnya, hilang dan/ atau berkurangnya kehidupan-kualitas kehidupan 

sebuah ekosistem tentu tidak berbatas hanya pada keterkaitan dengan 

satwa, seperti paparan sebelumnya. Masyarakat terdampak, mengalami 

penurunan kualitas kehidupan sebelum dan sesudah dilakukannya 

relokasi. Mengurai hal tersebut, peneliti mengutip sebuah penelitian yang 

                                                           
6 Dinamika Lingkungan Indonesia Edisi Juli, 2014 “Strategi Pengembangan Ekowisata di Kawasan Waduk Pembangkit 
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dilakukan WALHI pada 2004 7 . Penelitian tersebut dilakukan pada desa 

terpilih dan mewakili perbedaan pola pemindahan penduduk, seperti Desa 

Pongkai Baru, Desa Pongkai Istiqomah, Desa Tanjung Pauh, dan Desa 

Balung. Diharapkan keempat desa ini memberikan gambaran spesifik dari 

beberapa pola pemindahan penduduk akibat pembangunan PLTA Koto 

Panjang dengan berbagai permasalahan yang timbul dalam kehidupan 

sosial-ekonomi. 

Pola pemindahan penduduk yang ditawarkan oleh Pemerintah dan di 

fasilitasi oleh Universitas Andalas dan Universitas Riau, memberikan dua 

pilihan pola pemindahan penduduk dengan persyaratan yang telah di 

tentukan oleh Pemerintah, yaitu, Pemindahan Penduduk dengan Pola 

Biasa/UPP Karet, dan Pemindahan Penduduk dengan Pola PIR Sawit. 

Sedangkan   perpindahan penduduk swadaya (bebas) (memilih sendiri 

karena persyaratan lokasi tidak disepakati). Alternatif ketiga lebih pada 

ketidak sepahaman lokasi yang dicadangkan sehinga masyarakat 

menentukan pilihan sendiri lihat (tabel 1). Dari tabel tersebut dapat dilihat 

14,5 % dari jumlah total kepala keluarga (KK) yang dipindahkan memilih 

pola PIR Sawit dan 3,9 % memilih pola bebas karena tidak tidak sepakat 

dengan lokasi yang dicadangkan pemerintah. Selebihnya (81,6 %) memilih 

pola biasa/UPP Karet. Tingginya pilihan pada Pola Biasa/UPP Karet tidak 

terlepas dari persyaratan yang diangap lebih baik dan jenis pertanian yang 

dimanfatkan sudah familiar. 

Proses pemindahan penduduk berimplikasi pada terjadi pemekaran desa, 

yaitu dari 10 (sepuluh) desa menjadi 15 (lima belas) desa,  hal ini 

berdasarkan pertimbangan kapasitas tujuan pemindahan yang dicadangkan 

Pemerintah. Desa Pongkai lama dipecah menjadi 3 (tiga desa) yaitu, Desa 

Pongkai Baru, Desa Mayang Pongkai dan Desa Pongkai Istiqomah, ketiga 

desa tersebut memilih pola pemindahan yang berbeda. Pongkai Baru dengan 

                                                           
7 Studi Dampak Pembangunan DAM Koto Panjang, WALHI, 2004.  



jumlah 200 KK memilih pola UPP/Karet (pola biasa), Desa Mayang Pongkai 

dengan jumlah 166 KK. memilih pola PIR Sawit sedangkan Desa Pongkai 

Istiqomah dengan jumlah 190 KK memilih pola bebas. dari ketiga pola 

tersebut, maka yang dipilih oleh desa Pongkai Istiqomah merupakan 

perpindahan yang tidak mendapat fasilitas perumahan dan lahan sebagai 

pengati perkebunan yang dikorbankan.  

Tabel 2. Pilihan Pola Pemindahan Penduduk Berdasarkan Desa Tujuan 

No. Nama Desa Jlh 

KK 

Lokasi Baru Pola Relokasi 

1 Muara Mahat  447 Muara Mahat Baru PIR / Sawit 

2 Pulau Gadang 333 Pulau Gadang UPP/Karet 

3 Tanjung Alai 313 Tanjung Alai UPP/Karet 

4 Batu Bersurat 552 Batu Bersurat UPP/Karet 

5 Binamang 

Batu bersurat 

Pasar 

Batu Bersurat 

Seberang 

178 

700 

557 

Sungkai 

Selatan Batu 

Bersurat Ranah 

Sungkai 

UPP/Karet 

6 Pongkai 259 

200 

Trans Sungai Pagar 

Selatan 

Seberuang/SP II 

PIR /Sawit  

UPP/Karet      

   Pongkai Istiqomah Bebas 

7 Koto Tuo 599 Selatan Muara 

Takus SP II 

UPP/Karet 

8 Muara Takus 244 Selatan Muara 

Takus SPI 

UPP/Karet 

9 Gunung Bungsu 244 Selatan Seberuang 

SP I 

UPP/Karet 

10 Desa Tanjung 

Balit 

421 Rimbo Data SP I UPP/Karet 

11 Desa Tanjung 

Pauh 

312 Rimbo Data SP II UPP/Karet 

 TOTAL 4886   

Sumber Data:  Walhi 2004 

Untuk kepentingan pembangunan PLTA Koto Panjang, pemerintah 

melakukan relokasi masyarakat 10 desa tersebut menjadi 15 desa relokasi 

dengan tiga pola relokasi. Masing-masing pola memberikan bentuk 

bantuan perbaikan ekonomi masyarakat namun dalam pelaksanaan 

banyak dari rencana rehabilitasi ekonomi sosial masyarakat korban 



pembangunan PLTA Koto Panjang  tidak berjalan sebagaimana 

direncanakan. Artinya kerugian masyarakat (social cost)  semakin besar  

dan pola bantuan investasi dan ekonomi juga tidak berjalan dengan baik 

akibat tidak adanya  kegiatan secara terpadu berupaya untuk 

merehabilitasi perbaikan ekonomi dan sosial masyarakat. 

Pembangunan dan perendaman guna PLTA Koto Panjang berdampak pada 

harta milik penduduk seperti bangunan tempat tinggal, prasarana dan 

sarana sosial yang  tenggelam tanpa mendapat pengahargaan yang layak. 

Selain itu mata pencarian utama masyarakat seperti pengolahan lahan 

pertanian, kehidupan budaya dan sosial, kekerabatan antar masyarakat 

desa dan aktifitas ritual masyarakat adat yang melekat dengan kehidupan 

sumber daya alam juga ikut terdampak. 

Penelitian pada empat desa tersebut melahirkan beberapa kesimpulan 

terkait kaitan pembangunan PLTA Koto Panjang dengan dampak 

pembangunan PLTA Koto Panjang, yakni: 

• Terganggunya dampak pada komponen sosial ekonomi akibat 

kehilangan harta benda penduduk dan pemukiman kembali penduduk 

ke tempat yang baru. Berupa 3637 KK yang harus relokasi. Dimana 

2832 KK atau 77,87 % diantaranya adalah keluarga petani. Banguan 

tempat tinggal 2619 buah atau 77,74 % diantaranya bangunan 

permanen dan semi permanen, termasuk prasarana dan sarana sosial 

(sekolah, kantor dan fasilitas umum lainnya); 

• Empat desa (Koto Panjang, Pasar Usang, Lakuk Gadang, Lubuk Nago) 

yang terdapat di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, akan lebih menderita 

disebabkan banjir tahunan. Keempat desa ini sebelum proyek 

merupakan desa yang selalu mengalami banjir kiriman dari anak-anak 

sungai Mahat, namun banjir kiriman tersebut tidak berlangsung lama 

dan memberikan nilai ekonomi tersendiri bagi masyarakat tetapi setelah 

ada Dam banjir yang terjadi lebih besar dan cenderung lama. Hal ini 



terjadi sebaliknya jika musim kemarau yang menyengsarakan lahan 

pertanian masyarakat; dan 

• Hilangnya seBagian besar dari 15.795,5 Ha lahan pertanian tanaman 

pangan, tanaman industri/ perdagangan, tanaman pelindung dan 

tanaman darat lainnya yang punya nilaii ekonomi. 

Bencana ekologis yang dialami generasi sekarang dan generasi pada 

masa yang akan datang 

Seorang penggagas ecocide, Polly Hinggins dalam sebuah tulisannya 

menyebutkan bahwa ecocide adalah suatu kejahatan terhadap perdamaian 

karena kerusakan luas yang sebenarnya terjadi akibat perusakan atau 

hilangnya ekosistem. Akibat hilangnya ekosistem tersebut turut 

menyebabkan pelanggaran terhadap kemanusiaan, alam dan generasi 

mendatang; meningkatnya risiko konflik; berkurangnya kualitas hidup 

semua penghuni dalam suatu wilayah tertentu; berkurangnya kesehatan 

dan kesejahteraan penduduk, yang timbul dari atau menyebabkan bencana, 

kemiskinan pangan, polusi, kekurangan air, dan perubahan iklim yang tidak 

alami.8 

Selanjutnya, dalam konteks ini Higgins menjelaskan, terkait ecocide terdapat 

dua jenis. Pertama ecocide yang diinduksi oleh manusia/ ecocide yang dapat 

dipastikan, merupakan ecocide yang disebabkan oleh agensi manusia, 

dimana seorang individu harus bertanggungjawab atas aktivitas tersebut. 

Kedua, “ecocide others cause” yang merupakan peristiwa bencana yang tidak 

dapat dipastikan, karena tidak ada pelaku tunggal yang dapat 

diidentifikasikan, seperti banjir atau gempa bumi. Walaupun sebenarnya 

kemunculan bencana sekarang secara signifikan, juga turut dipengaruhi 

oleh aktivitas manusia. 

                                                           
8 Higgins, P,m Short, D,m & South, N (2012). Protecting the planet after Rio-the need for a crime of ecocide: Polly 
Higgins, Damien Short and Nigel South purpose a way forward to deal with climate change and environmental 
deteruiration. Criminal Justice Matters. 



Tidak hanya satwa dan perubahan sosial-budaya-ekonomi masyarakat 

terdampak, keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan manusia yang 

terdampak pembangunan atau sekitar pembangunan pun turut terancam. 

Peta Bahaya Banjir di Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh BPBD 

memperlihatkan area sekitar PLTA Koto Panjang memiliki tingkat kerawanan 

banjir yang cukup tinggi. Selanjutnya, diketahui bahwa Kabupaten Kampar 

dan Kabupaten Pangkalan adalah beberapa kabupaten dengan ketinggian 

yang lebih dibandingkan dengan kabupaten lainnya, sehingga asumsi 

singkatnya, sebelum banjir menggenangi lokasi rawan tersebut akan lebih 

dulu menenggelamkan kabupaten/ kota dibawahnya. 

,  

Paragraf diatas didukung dengan data hasil olahan WALHI Riau pada 2018 

yang memperlihatkan jumlah kecamatan di Kabupaten Kampar adalah 

jumlah kecamatan terbanyak yang terkena banjir dibandingkan kecamatan 

pada kabupaten lainnya di Provinsi Riau. 



Tabel 2. Banjir di Provinsi Riau 

Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah 

Kecamatan  

Jumlah 

Desa 

Jumah KK Jumlah Jiwa 

Rokan Hulu 4 13 424 1.194 

Indragiri Hulu 10 59 1.438 3.275 

Pekanbaru  2 - Tdk diketahui 927 

Bengkalis 3 4 Tdk diketahui 348 

Rokan Hilir 6 10 1.248 Tdk diketahui 

Kuansing 11 104 7.325 Tdk diketahui 

Kampar 20 Tdk 

diketahui 

±850-1.000 ≥3.000 

Sumber: Olahan Data Walhi Riau9  

Uraian diatas memperjelas adanya indikasi dan upaya pemusnahan sebuah 

ekosistem sebelum dimulainya pembangunan dan setelahnya, yang bahkan 

mengancam kedamaian hidup manusia yang terdampak dan manusia yang 

hidup disekitar PLTA Kotopanjang dimasa mendatang.  

Pembangunan PLTA Kotopanjang dilaksanakan sebelum diratifikasinya 

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Namun 

yang harus menjadi perhatian adalah pada tanggal 16 Desember 1966 

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya disahkan 

dan berlaku bagi para pihak yang menandatangani konvenan tersebut, 

termasuk Indonesia. Indonesia sendiri baru meratifikasi 39 tahun setelah 

konvenan disahkan dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan 

Budaya).  

Kembali kepada tujuan dari penulisan penelitian ini adalah melihat 

kemungkinan adanya pemusnahan sebuah ekosistem yang merugikan 
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masyarakat hari ini dan masa mendatang, maka sebagai ukuran dalam 

pemenuhan HAM bagi masyarakat terdampak dan masyarakat sekitar 

pembangunan PLTA Kotopanjang dengan merujuk pasal dalam konvenan 

yang disahkan oleh PBB pada tahun 1966, sebagaimana telah di ratifikasi 

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan 

Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Beberapa indikator 

tersebut sebagai berikut: 

- Pasal 1, menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk 

menentukan nasibnya sendiri; 

- Pasal 5, menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan 

ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, 

atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan 

tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan; 

- Pasal 11, hak atas standar kehidupan yang memadai; dan 

- Pasal 15, hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya. 

Berdasarkan indikator tersebut, peneliti melakukan wawancara dan 

pengisian kuisioner kepada masyarakat terdampak yang melingkupi hal 

dibawah ini dan tertuang dalam diagram pada bagian selanjutnya10: 

❖ Keterlibatan masyarakat terdampak dalam pembangunan PLTA Koto 

Panjang (I1); 

❖ Pemenuhan hak pasca pembangunan PLTA Koto Panjang (I2); 

❖ Indikasi hilangnya hak untuk hidup yang layak (I3); 

❖ Indikasi hilangnya kebudayaan–hak untuk ikut serta dalam 

kehidupan budaya (I4); dan 

❖ Indikasi hilangnya hak atas rasa aman dan nyaman (I5). 

                                                           
10 Tanda + merupakan hasil deskripsi sampel yang mengisi kuisioner yang menguatkan indikasi ecocide dalam 
pembangunan PLTA Koto Panjang berdasarkan indikator yang dibuat. Sedangkan tanda – merupakan kebalikannya. 



 

Setiap pembangunan dengan kriteria wajib Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan Hidup (AMDAL), khususnya pada masa pembangunan PLTA 

Koto Panjang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

Hidup. Pada Bab VI tentang keterbukaan informasi dan peran masyarakat 

Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi: 

 “setiap usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 

3 ayat (2) wajib diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum 

pemrakarsa menyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup.” 

“warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses 

penyusunan kerangka acuan, penilaian kerangka acuan, analisis dampak 

lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana 

pemantauan lingkungan hidup.” 

Hasil penelitian berdasarkan kuisioner yang dilakukan oleh Peneliti, terkait 

Pasal 33 ayat (1), diketahui bahwa dari 30 sampel yang berasal dari 6 desa 

terdampak pembangunan, 6 sampel mengaku mengetahui rencana 

pembangunan bukan dari sosialisasi melainkan kabar yang tersebar di 

masyarakat dan 28 sampel mengakui tidak ada keterlibatan sebagaimana 

amanat Pasal 34 ayat (1) tersebut. Selanjutnya, jikapun ada justifikasi 
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keterlibatan masyarakat berupa daftar kehadiran dalam penyusunan 

dokumen terkait, maka yang perlu menjadi perhatian kemudian adalah 

siapa dan bagaimana keterlibatan masyarakat terdampak. Beberapa 

indikator yang Peneliti susun guna mengukur keterlibatan masyarakat 

terdampak dalam pembangunan PLTA Koto Panjang setidaknya sebagai 

berikut: 

a. Pengetahuan masyarakat atas pembangunan; dan 

b. Pengetahuan masyarakat terkait dampak permanen atas 

pembangunan. 

Berdasarkan dua hal tersebut, ukuran keterlibatan masyarakat dalam 

pembangunan PLTA Koto Panjang yang mengacu pada PP No 27 Tahun 1999 

bukan justifikasi berupa keterlibatan kuantitatif, namun kualitas dari 

masyarakat yang terlibat.  

Lebih lanjut, dalam konteks HAM, negara menjadi subjek hukum utama, 

karena negara merupakan entitas utama yang bertanggungjawab 

melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia bagi warga 

negaranya masing-masing. Ironisnya sejarah mencatat pelanggaran HAM 

justru dilakukan oleh negara, baik secara langsung melalui tindakan-

tindakan yang termasuk pelanggaran HAM terhadap warga negaranya. 

Dalam hal ini, pembangunan PLTA Koto Panjang yang merupakan proyek 

energi pemerintah, Peneliti menilai negara gagal bertanggungjawab dalam 

melindungi, menegakkan dan memenuhi HAM masyarakat yang terdampak 

atas pembangunan PLTA Koto Panjang. Hal tersebut terlihat dari indikasi 

hak hidup dan kebudayaan-hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya, 

hak atas rasa aman dan nyaman yang hilang serta pemenuhan hak pasca 

pembangunan PLTA Koto Panjang. Beberapa kebudayaan masyarakat hilang 

seiring dengan pembangunan. Hingga kini besar ganti rugi yang diterima 

masyarakat tidak sebanding dengan hilangnya rasa aman, nyaman dan 

bahagia dilingkungan yang baru (lokasi relokasi). 



III. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pengulasan pada latar belakang serta pembahasan maka 

didapat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembangunan PLTA Koto Panjang menghilangkan habitat bagi banyak 

satwa yang sebelumnya bermukim dilokasi pembangunan PLTA Koto 

Panjang. Gajah dan harimau sumatera diantaranya. Perpindahan habitat 

berdampak pada kematian beberapa gajah karena tidak mampu 

beradaptasi dengan tempat yang baru dan membuka peluang perburuan 

harimau sumatera. Beberapa spesies ikan setelah pembangunan sulit dan 

bahkan tidak dijumpai, seperti ikan Ikan Gadis dan Ikan Lelam; 

2. Perubahan bentang alam melahirkan bencana ekologis salah satunya 

banjir. Banjir kerap terjadi ketika spillway gate dibuka karena kenaikan 

elevasi waduk PLTA Koto Panjang. Pada 2018 lima pintu air waduk 

dibuka, beberapa desa tergenang banjir, bahkan hingga merendam 

sebagian badan jalan yang menjadi penghubung antara Desa Pulau 

Birandang dan Desa Karangan Tinggi. Seperti pada ulasan sebelumnya 

terkait banjir, bencana ekologis ini memakan beberapa korban jiwa.  

Berdasarkan dua poin diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembangunan PLTA Koto Panjang merupakan sebuah pengerusakan, 

pengurasan terhadap sumberdaya alam yang ada dalam sebuah ekosistem yang 

menghasilkan perubahan bentang alam. Perubahan bentang alam yang terjadi 

telah menghilangkan habitat satwa dan berkontribusi atas menurunnya jumlah 

satwa seperti gajah, harimau sumatera dan beberapa spesies ikan. Selanjutnya 

perubahan bentang alam mengakibatkan bencana ekologis, dimana sejak 

dibangunnya PLTA Koto Panjang daerah sekitar tidak pernah absen mengalami 

banjir. Hilangnya flora dan fauna, hilangnya rasa aman, nyaman bagi generasi 

sekarang dan generasi masa yang akan datang akibat banjir sebagai bencana 

ekologis akibat pembangunan PLTA Koto Panjang cukup menguatkan bahwa 

pembangunan tersebut termasuk dalam kualifikasi kejahatan HAM berupa 

ecocide. 



Berdasarkan hal tersebut, adapun rekomendasi terkait persoalan ecocide dalam 

pembangunan PLTA Koto Panjang adalah sebagai berikut:  

a. Tokio Electric Power Service Co. Ltd (TEPSCO), dan pemerintah, 

merupakan pelaku yang harus bertanggungjawab dalam persoalan 

ecocide yang terjadi; 

b. Negara harus memenuhi tanggungjawab dalam perlindungan dan 

penghormatan HAM sebelum dan segala dampak yang timbul setelah 

adanya pembangunan PLTA Koto Panjang 
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