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Komisi JPIC mempromosikan dan mendukung pengintegrasian keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan (JPIC) ke dalam hidup dan perutusan Per-
himpunan Para Superior General (USG) dan Perhimpunan Internasional Para Superior General (UISG) serta para anggota tarekat-tarekat religius. Meng-
animasi para biarawan dan biarawati dalam hal keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan berdasarkan nasihat-nasihat injil kehidupan, berdasarkan 
pengalaman, analisis sosial, refleksi spiritual dan aksi adalah satu ungkapan tanggungjawab mereka. 

Komisi JPIC berakar pada Konstitusi Pastoral Gaudium es Spes (GS 90) dan dalam sinode pada uskup tentang Keadilan di Dunia (1971). Pada tahun 
1982, komisi ini dibentuk secara resmi sebagai sebuah kelompok kerja bersama dari USG dan UISG. Komisi ini membantu USG dan UISG, baik 
sebagai perhimpunan maupun para anggota dewan pimpinan umum kongregasi-kongregasi, masing-masing sesuai dengan kharismanya, untuk mem-
peroleh kesadaran yang luas, analisis yang lebih jelas dan tindakan yang lebih efektif dalam hal keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Opsi 
utamanya adalah bagi kaum miskin. Komisi ini menjunjung tinggi kerjasama dan berbagi tanggungjawab, partisipasi dan komunikasi, dan mempunyai 
komiten untuk terus belajar dengan cara melihat, merefleksikan dan bertindak.

Tujuan dari Kelompok Kerja Keutuhan Lingkunan (ICWG) adalah mengumpulkan informasi, meningkatkan kesadaran, menawarkan refleksi yang ber-
basis data serta menganjurkan aksi-aksi berkaitan dengan lingkungan. Dalam jaringan kerjasama para promotor JPIC di Roma, para anggota kelompok 
kerja ini menawarkan sumber-sumber informasi, mendorong para tarekat religius untuk menjadi pewarta dimensi ekologis dari iman, membagi kontri-
busi, dan mempublikasikan inisiatif-inisiatif yang selalu dilaksanakan tarekat-tarekat religius sebagai ungkapan kepedulian mereka terhadap lingkun-
gan. Untuk tujuan ini, Kelompok Kerja Keutuhan Ciptaan telah mengerjakan bersama buku kecil ini tentang Akibat-Akibat dari Pertambangan. Kami 
mengundang dan mengajak Anda untuk menyebarluaskannya di antara para anggota komunitasmu serta para rekan kerja dalam pelayananmu. 

Versi PDF dari buku kecil ini dapat dibaca pada website JPIC http://www.jpicroma.org/#!creation/c5k. Anda boleh mengunduhnya untuk kemudian 
mencetaknya sendiri. Jika Anda hendak mencetaknya pada mesin foto copy, silahkan memilih ukuran kertas Anda sendiri dan tekankalah tombol 
FIT, pilihlah PRINT ON BOTH SIDES dan FLIP ON SHORT EDGE. Tekanlah pada pada bagian LANDSCAPE. Janganlah gunakan opsi booklet. 
Apabila Anda mengutip bagian dari buku ini, silahkah setakan buku ini sebagai sumber Anda dengan data biografis/referensi yang lengkap. 

Tanggal Publikasi: September 2014

Roma, Italia

Diterbitkan oleh Kelompok Kerja Keutuhan Ciptaan, USG-UISG

476 Via Aurelia, CP 9099 Aurelio, 00165, Roma, Italia

Tel: (39)06.6622929

http://www.jpicroma.org

Gambar sampul: http://www.wallconvert.com/wallpapers/digital-art/earth-14573.html. Design dan layout: Celine A. Quinio.
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Pengantar

Buku kecil ini diterbitkan karena terinspirasi oleh jawaban yang begitu banyak 
terhadap survey tentang akibat-akibat pertambangan yang diprakarsai oleh 
Kelompok Kerja Keutuhan Ciptaan dari Komisi JPIC USG-UISG yang berba-

sis di Roma.1 Buku ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai sebuah pengantar 
umum untuk memahami akibat-akibat industri pertambangan terhadap komunitas 
dan lingkungan. 

Dengan menggunakan model lingkaran pastoral: Melihat-Menilai-Bertindak, buku 
kecil ini dibagi dalam tiga bagian utama: Bagian pertama (“Melihat”) memaparkan 
sebuah gambaran umum mengenai beberapa pokok dari industri pertambangan, 
sebagaimana dilihat dengan kacamata keseimbangan; Bagian Kedua (“Menilai”) 
menghadirkan refleksi-refleksi teologis, biblis dan etis; dan Bagian Ketiga (“Aksi”) 
menawarkan saran-saran praktis tentang bagaimana mengubah sikap pribadi dan 
komunal, termasuk di dalamnya bagaimana mengupayakan perumusan kerang-
ka-kerangka hukum nasional dan internasional, dan implementasinya demi me-

1Kelompok Kerja Keutuhan Ciptaan dari Komisi JPIC dari Perhimpunan Para Superior General dan Perhimpunan 
Internatinal Para Superior General (USG-UISG) di Roma, melaksanakan survey dari 15 Januari sampai 11 Maret 
2013 tentang akibat-akibat dari pertambangan: membentuk hubungan antara para pendamping masyarakat, 
warga akar rumput, para pengambil keputusan dan perusahaan-perusahaan pertambangan. Komisi Kepausan 
untuk Keadilan dan Perdamaian pun bekerjasama dengan mendorong jaringan episkopal mereka untuk berpar-
tisipasi dalam suvey ini. 250 kongregasi religius, pemimpin Gereja dan organisasi-organisasi terkait menang-
gapi survey tersebut. Tidak ada perusahaan tambang ikut terlibat. Informasi yang diperoleh sangat detail: 628 
pertanyaan dan mendapat jawaban sebanyak 16.200. Survey dilakukan dalam Bahasa Inggris, Spanyol, Prancis 
dan Portugal, dan hasilnya dapat diakses secara publik dalam bahasa-bahasa tersebut melalui: http://jpicroma.
wix.com/jpicroma#!integrity-of-creation/c1b8q. 

“Alam ciptaan bukanlah milik 
kita yang dapat kita atur 

sekehendak hati kita, lebih 
tidak lagi ciptaan adalah 

milik segelintir orang. Alam 
ciptaan adalah anugerah, 

sebuah pemberian istimewa yang 
dihadiahkan Tuhan kepada kita, 
sehingga kita harus merawat 

dan menggunakannya demi 
kebaikan semua, selalu dengan 
rasa hormat dan syukur yang 

mendalam.”—Paus Fransiskus
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mastikan masa depan yang berkelanjutan dari komunitas bumi. Buku kecil ini pun 
menawarkan sumber-sumber, pengalaman dan doa-doa, termasuk pertanyaan-per-
tanyaan untuk direfeklesikan, untuk Anda dan komunitas Anda. 

Kami mengajak Anda untuk mengadaptasikan bagian-bagian yang relevan dari 
refleksi ini sesuai dengan kondisi lokal Anda. Sesuaikanlah dengan tantangan-tanta-
ngan yang paling besar dari industri pertambangan di wilayah di mana tarekat Anda 
bekerja, dan refleksikanlah dimensi ekologis dari kharisma tarekat Anda. 

LINGKARAN PASTORAL ATAU PROSES MELIHAT, MENILAI, BERTINDAK

Lingkaran pastoral atau proses Melihat, Menilai dan Bertindak dikenal sebagai “Spi-
ral Berteologi”.2 Metode kerja ini memberikan kepastian akan adanya perimbangan 
antara refleksi dan aksi. Kegunaannya terlihat dari hasil yang dibawanya. Melalui 
proses ini kita melibatkan diri dalam program komitmen, aksi dan transformasi 
sebagai pengikut Kristus di dunia. Hal ini membantu kita untuk mengembangkan 
penilaian yang kritis atas situasi, peristiwa dan struktur. Banyak kali, tahapan-taha-
pan ini saling bertindih dan tercampur.3

Pengalaman/melihat

Memulai dari pengalaman kita sendiri serta membagi pemahaman serta pengeta-
huan Anda tentang satu isu tertentu, memberikan kepada kelompok Anda dasar 

2Diambil dari “The Pastoral Cycle or ‘See, Judge, Act’” (http://www.southwarkjandp.co.uk/resources_files/
The%20Pastoral%20Cycle.pdf). Diunduh pada May 13, 2014.
3Lihat Living the Gospel 3—Doing Justice, a handbook for groups (CAFOD, Pax Christi, SCIAF & CIIR, 1994), p. 29. 
Diunduh pada May 13, 2014.

Menurut perkiraan International 
Labor Organization (ILO), 

sekitar satu juta anak 
bekerja di pertambangan-

pertambangan berskala kecil 
di seluruh dunia. Foto dari 
http://thebackbencher.co.uk/
wp-content/uploads/2013/07/

Children+G+mine.jpg.  
Diunduh pada. 5 Januari 2014.
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atasnya Anda bisa membangun serta memberikan banyak peluang untuk mendi-
skusikan keprihatinan mereka serta belajar dari pengalaman orang lain. 

Tanyakanlah beberapa hal berikut tentang isu tertentu itu:

 § Apa yang saya tahu tentangnya?

 § Apa yang saya alami tentangnya?

 § Siapa yang paling menderita karena hal itu dan bagaimana?

 § Bagaimana isu itu muncul?

analisis/melihat

Manusia bukanlah ciptaan yang hidup terpisah dari sesama anggota komunitas ma-
nusia yang lain dan dari dunia alamiah. Kita perlu memahami peran yang kita maink-
an di dalam struktur yang mengatur masyarakat manusia, kaitan antara hidup kita dan 
hidup para miskin, dengannya kita mau berbela rasa. Kita menyadari keterkaitan kita 
dengan semua yang lain dalam ciptaan. Analisis yang mendalam perlu menjadi dasar 
kerja kita, sehingga kita dapat mengidentifikasikan lembaga-lembaga yang tanpa kita 
sadari ternyata kita sudah menjadi bagiannya dalam penindasan yang dialami oleh 
mereka yang terpinggirkan, dan mengidentifikasi cara-cara dengannya kita secara 
paling efektif dapat menanggapi penindasan tersebut. Analisis yang mendalam dapat 
membantu kita untuk membatasi pengaruh (buruk) kita atas ciptaan yang lain. 

Pertanyaan:

 § Kenapa hal itu terjadi?

 § Siapa yang mendapat keuntungan dari situasi itu?

 § Siapa yang mendapat kerugian?

 § Mengapa situasi tersebut tetap berlangsung?

 “Kita perlu memahami peran 
yang kita mainkan dalam 
struktur-struktur yang 

mengatur masyarakat kita, 
kaitan antata hidup kita dan 
hidup kaum miskin dengannya 

kita ingin berbela rasa.”
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Refleksi teologis (iman)/menilai

Kita perlu memindai apa yang dikatakan iman kita tentang kenyataan yang 
sedang kita hadapi. Melalui pelayanan kita, kita menejermahkan iman ke 
dalam tindakan, kita mengambil bagian dalam membangun Kerajaan Allah. 
Mendengarkanlah Sabda Allah dengan merenungkan Kitab Suci, khususnya 
melalui mata orang-orang miskin dan terpinggirkan.

Pertanyaan:

 § Pandangan/ide khusus manakah yang diberikan oleh iman kita, oleh 
ajaran Gereja, Kitab Suci dll dalam kaitan dengan pelayanan terhadap 
mereka yang tidak diuntungkan dalam masyarakat kita?

tindakan/aksi

Kelompok Anda harus memutuskan apa yang hendak dilaksanakan atau bisa 
dilakukan. Tetapkanlah tujuan-tujuan Anda secara realistis sambil memper-
timbangkan sumber daya yang tersedia, bakat dan waktu.

Pertanyaan:

 § Apa yang harus dilaksanakan untuk mengatasi situasi ini?

 § Apa yang bisa saya/kita lakukan?

 § Bagaimana tindakan saya/kita dapat mengubah mereka yang terlibat 
dalam soal itu?

 § Bagaimana saya/kita dapat menceritakan apabila usaha kita berhasil?

 “Suara para religius memberi 
harapan bahwa mereka bisa 

membawa kemendesakan baru 
dan dimensi-dimensi baru ke 

dalam perdebatan. Fokus mereka 
dimulai dengan akibat-akibat 

yang nyata dari pertambangan 
bagi masyarakat, yang dialami 
setiap hari, terutama mereka 
yang paling miskin… Mereka 
membingkai kesaksian mereka 
dengan undangan yang tetap 
bagi tanggungjawab, kepada 
Allah dan sesama manusia, 

kepada sebuah perjanjian yang 
mesti dihormati”—Dari Ignatian 
Advocacy, “Bishops and Extractive 

Industries: A Human Face of Mining” 
by Katherine Marshall, Huffington 

Post, May 4, 2012. http://www.
ignatianadvocacy.org 
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1 Melihat

APA ITU INDUSTRI EKSTRAKTIF?

Apabila orang berbicara tentang industri ekstraktif, umumnya orang merujuk 
ke eksplorasi dan produksi minyak, gas dan mineral serta perusahaan-pe-
rusahaan yang menambang produk-produk tersebut. Oleh banyak orang 

penebangan dan penanaman hutan pun dilihat sebagai industri ekstraktif, sebab 
dinamika eksploitasi hutan dan eksploitasi minyak, gas dan mineral sangat serupa. 
Air, yang “ditambang” melalui privatisasi, dapat pula dimasukkan dalam daftar ini. 
Kendati demikian, buku kecil ini membatas diri pada ekstraksi minyak, gas dan 
mineral yang disebut sebagai penambangan.

KENAPA KITA MEMERLUKAN INDUSTRI PERTAMBANGAN

Produksi-produksi pertambangan tidak hanya menghasilkan banyak kebutuhan 
pokok yang kita gunakan melainkan pula penting untuk banyak infrastruktur yang 
kita perlukan untuk kehidupan kita sehari-hari: jalan tol, jaringan listrik dan ko-
munikasi, perumahan, untuk hanya menyebut beberapa di antaranya. Sulit untuk 
membayangkan sebuah dunia tanpa semuanya ini. Namun, bagaimana barang-ba-
rang ini diesktraksi merupakan sebuah persoalan yang harus diangkat, khususnya 
apabila terdapat ketidakadilan dan perusakan lingkungan. 

Perhatikanlah contoh-contoh dari produk penambangan pada halaman berikut.

Seorang penambang berskala 
kecil memegang emas yang sudah 
dicairkan dalam sebuah pusat 
pemrosesan sekitar 100 km (62 
mil) sebelah utara dari ibukota 
Mongolia, Ulan Bator, pada 
tanggal 5 April 2012.  
Foto dari REUTERS/David Gray 

from http://www.businessinsider.

com/the-cost-of-mining-gold-2013-

6#ixzz2r8NOkF9f. Diakses pada 22 

Januari  2014. 



8

Bateri—kadmium, 
litium, nikel dan kobalt

Bahan-bahan kosmetik 
dan perhiasan—emas, 
perak, oksida besi, sink 
dan titanium dioksid

Telpon genggamg—min-
yak, kotlan, kasiterit, 
wolfram, emas

Listrik—batubara dan 
uranium

Sirkuit—emas, kuper, 
aluminium, besi baja, 
perak, lead dan sink

Kacamata—batu kapur, 
feldspar dan abu soda

Komputer dan layar 
televise—silikon, bo-
ron, lead, fosfor dan 
indium

Pupuk—fosfot, nitrogen, 
sulfur dan potas

Kuali-kuali masak—besi, 
kuper, lead, aluminium, 
karbon

Pembangunan rumah— 
gipsi, klai, batu kapur, 
pasir dan batu kerikil

Contoh-Contoh Dari ProDuki Pertambangan

Pesan dari Ajaran Sosial Gereja 
terkait solidaritas dengan 

jelas menunjukkan bahwa ada 
ikatan yang mendalam antara 
solidaritas dan kepemilikan 

bersama, antara solidaritas dan 
tujuan universal harta benda, 

antara solidaritas dengan 
perdamaian di dunia.—[420] John 

Paul II, Surat Ensiklik Sollicitudo 

Rei Socialis seperti dikutip dalam the 

Compendium (194) 
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Onderdil mobil—bahan-
bahan yang langka 
seperti dysprosium, 
lanthanum, neodymium 
dan samarium

Peralatan olahraga—
grafit, aluminium dan 
titanium

Atap logam—
terneplate, sink, besi, 
kuper, aluminium

Salep pelindung 
matahari dan medis—sink

Peralatan musik—ku-
per, peran, besi baja, 
nikel, bras, kobalt, ku-
per, besi dan aluminium

Peralatan operasi 
medis—baja tahan karat

Ember dan mangkok 
plastik dan bak mandi— 
minyak

Kendaraan beroda dan 
ban—besi baja, kuper, 
sink, barium, grafit, sul-
fur dan iodin

Rebar—besi, karbon

Gambar dari http://www.acareerinmining.ca/en/industry/everydayproducts.asp. Diunduh pada 22 Januari 
2014.

Apakah ada produk 
pertambangan yang lain 
yang dapat Ada tambahkan 
pada daftar ini??

One of the fundamental tasks 
Satu tugas utama dari mereka 

yang terlibat aktif dalam 
masalah ekonomi internasional 
adalah mencapai perkembangan 

yang integral dalam solidaritas 
bagi seluruh umat manusia, 

artinya, “harus mempromosikan 
kebaikan dari setiap pribadi dan 
seluruh umat manusia”.—[764] 

Paul VI, Populorum Progressio, 24 

seperti dikutip dalam Compendium 

(373)

Untuk melaksanakan kewajiban 
ini dituntut sebuah visi 

ekonomi yang, pada tingkat 
internasional menjamin 

pendistribusion yang merata 
dari sumber-sumber alam dan 
tanggap terhadap kesadaran 

akan kesalingbergantungan—
ekonomi, politik dan budaya—
yang mengikat warga secara 

definitif dan membuat mereka 
merasa terikat oleh satu 

tujuan bersama.—[765] Catechism 

of the Catholic Church, 2437-2438 

seperti dikutip dalam Compendium.



10

TANTANGAN YANG DIBAWA INDUSTRI PERTAMBANGAN:  
PERSOALAN KESENJANGAN1

alokasi sumbeR daya

Mereka yang hidup paling dekat dengan sumber-sumber kekayaan alam sebuah 
negara biasanya tergolong dalam kelompok warga yang paling miskin dari negara 
bersangkutan. Di banyak negara, kekayaan yang berlimpah diperoleh oleh para elit 
politik dan ekonomi, sebagai akibat dari eksploitasi kekayaan alam, sementara sisa 
penduduk menjadi semakin miskin. Sejumlah industri telah membentuk sistem untuk 
mengalirkan sebagian dari penerimaan yang mereka peroleh dari industri pertamban-
gan ke wilayah-wilayah—biasanya wilayah-wilayah miskin dan terkebelakang—di 
mana kekayaan-kekayaan alam tersebut diambil. Kendati demikian, pembagian keun-
tungan ini sering dipangkas para elit sebelum mencapai orang-orang miskin.

Pengambilan kePutusan

Bentuk kesenjangan lain yang mewarnai pertambangan adalah kurangnya akses 
dalam pengambilam keputusan bagi mereka yang paling menderita karena 
eksploitasi sumber alam. Kebanyakan keputusan diambil pada tingkat atas antara 
pemerintah dan perusahaan pertambangan, sementaara sangat sedikit malahan 
tidak ada sama sekali input dari masyarakat bawah yang hidupnya akan mengalami 
dampak langsung dari pertambangan.

Secara global, para warga 
masyarakat asli berjumlah 

sekitar 5% dari seluruh 
penduduk bumi, tetapi serentak 

membentuk 15% dari orang-
orang miskin di dunia. — 
(Lihat “Walk as One,” Caritas 

Australia Campaign: http://www.

caritas.org.au/act/walk-as-one-

indigenous-peoples-campaign. Diakses 

pada 5 Januari 2014). Kampanye ini 

meliputi juga sebuah studi tentang 

kenyataan masyarakat pribumi, 

persoalan-persoalan mereka dan 

perspektif dunia). 
1Tantangan-tantangan ketidakadilan telah dikumpulkan oleh Catholic Relief Services dalam “Extractives and 
Equity: An Introductory Overview and Case Studies from Peru, Angola and Nigeria.” Lihat lebih jauh dalam 
http://www.crsprogramquality.org/publications/2011/11/29/extractives-and-equity-an-introductory-over-
view-and-case-stu.html#sthash.0GyyY3p4.dpuf.  Diakses pada 4 Juni 2013. Contoh-contoh khusus dan gam-
bar-gambar yang ditampilkan dalam bagian ini sebagaimana dikutip. 
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Case Study: Community Consultation in Guatemala

Studi kasus: konsultasi komunitas di Guatemala

Dalam bulan Juni 2005 masyarakt di Sipakapa membuat proses konsulitasi 
komunitas yang bernilai historis, di mana 96% warga memberikan 
suara menolak ekspansi dari aktivitas penambangan ke wilayah mereka. 
Mengangkangi Konfensi ILO 169, sebelumnya komunitas lokal sama sekali 
tidak dikonsultasi secara baik dalam kaitan dengan pemberian izin oleh negara 
kepada perusahaan pertambangan, juga tidak ada konsultasi mengenai awal 
kegiatan penambangan.

Sebagai tanggapan, para penduduk Sipakapa menetapkan sendiri proses 
konsultasi, yang mengikuti peraturan nasional dan internasional, dan 
yang dilakukan dengan persetujuan dari para pejabat setempat. Proses ini 
diorganisasi dengan baik dan secara suka rela. Hasilnya adalah pernyataan 
“Tidak!” yangtegas terhadap kegiatan penambangan di wilayah Sipakapa (2,564 
orang ikut dalam konsultasi: 2,448 mengatakan ‘Tidak’ terhadap kegiatan 
penambangan; 35 mengatakan ‘Ya’; 5 suara tidak sah; 1 abstain, 35 tidak 
memberikan pendapat mereka).

Menutut ketentuan Mahkamah Konstitusi Guatemala dari tahun 2007, proses 
konsultasi adalah sah tetapi tidak mengikat. Kendati demikian, proses konsultasi 
di Sipakapa sangat bermakna karena sejumlah alasan: 

1. Ini adalah pertama kalinya bahwa sebuah komunitas orang asli Guatemala 
bangkit menentang pemerintah Guatemala dan Bank Dunia dengan meno-
lak projek pertambangan di tanah para leluhur mereka. 

2. Proses ini memberdayakan masyarakat: warga masyarakat asli belajar bah-

Pada tanggal 24 Maret 2014, Dewan 
Orang-Orang Mayan di Sipacapa 

mengklaim hak kolektif mereka dan 
menuntut pembatalan izin pertam-
bangan “Chocoyos”, dalam sebuah 
dengar pendapat publik di penga-
dilan banding di Kota Guatemala. 
Pada tanggal 18 Juli 2014 mere-
ka diinformasikan mengenai hasil 

pengadilan: Pengadilan Guatemala 
membenarkan orang-orang Mayan 
Sipacapa melawan perampasan la-
han secara tidak sah oleh perusa-

haan pertambangan emas. sipakapan 
people against goldcorp’s contin-
ued illegal landgrab.—http://www.

cpo.org.gt/index.php/articulos/168-gua-
temalan-court-rules-in-favor-of-indig-

enous-people. 
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wa adalah sah jika mereka berjuang mempertahankan hak-hak mereka. 
Menurut Komisi Pastoral Guatemala untuk Perdamaian dan Ekologi (CO-
PAE), yang mendampingi komunitas ini dalam proses konsultasi, sekarang 
tidak ada lagi hal yang dapat terjadi pada tingkat desa tanpa konsultasi ter-
lebih dahulu dengan warga. Para pejabat lokal belajar bahwa mereka harus 
menghormati hak-hak asasi warga dan proses demokratis dalam pengambi-
lan keputusan.

3. Proses seperti ini menjadi sarana yang digunakan oleh kelompok-kelompok 
masyarakat untuk mempertahankan hak-hak mereka di 20 desa yang lain di 
empat wilayah berbeda.

4. Walaupun tidak mengikat secara hukum, kelompok-kelompok masyarakat 
terus menggunakan sarana ini. Ini dilihat sebagai satu cara bagi masyarakat 
untuk menarik perhatian orang terhadap penolakan mereka atas keputu-
san-keputusan yang diambil negara atas nama mereka. Ini pun adalah satu 
sarana bagi kelompok-kelompok masyarakat asli untuk memulai lagi dan 
memperkuat musyawarah dan diskusi yang sudah selalu merupakan bagian 
dari proses pengambilan keputusan dalam tradisi mereka. 

((Lihat CIDSE: Impacts of Extractive Industries in Latin America, January 2009, http://www.trocaire.org/
sites/trocaire/files/pdfs/policy/EPLAanalysisfinalENG.pdf. diakses pada 10 Januari, 2014. Kepanjangan 
dari CIDSE adalah “Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité” (dalam Bahasa 
Prancis), yang dapat diterjemahkan sebagai: Kerjasama International untuk Pembangunan dan Solidaritas. 
Tujuhbelas anggota organisasi ini dari Eropa dan Amerika Utara membentuk payung bersama CIDSE.)

biaya sosial

Biaya sosial dari eksploitasi sumber alam pun tidak terbagi secara merata. Orang-
orang miskin secara khusus sangat rentan terhadap pelepasan toksin di udara dan 
air, perusakan infrastruktur, dan pengurangan akses kepada peluang-peluang pasar 

Kontaminasi industrial atas 
pasokan air local di Rio Tinto 
Spanyol.—http://upload.wikimedia.

org/wikipedia/commons/b/b0/Rio_tinto_

river_CarolStoker_NASA_Ames_

Research_Center.jpg.  Diaksess pada 

22 Januari 2014 
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lokal. Umpamanya, kontamisasi industri pada permukan air berdampak lebih besar 
bagi kelompok warga yang tidak mempunyai akses kepada fasilitas pengelolaan air 
yang efektif atau mereka yang tidak mampu membeli air. 

Mereka juga paling tidak mampu untuk mendapatkan informasi tentang risiko-
risiko pertambangan, atau untuk menyampaikan keprihatian mereka dengan para 
pengambil keputusan yang dapat menanggapi tuntutan mereka. Biaya sosial lainnya 
adalah berkuranganga kohesi sosial karena arus tenaga kerja laki-laki dan pening-
katan jumlah para tenaga kerja paksa, perdagangan manusia, pelacuran dan tran-
sisi penyakit-penyakit seksual termasuk HIV. Satu praktik khusus perlu disinggung 
di sini: Beberapa perusahaan pertambangan membawa para penjahat dari negara 
mereka ke pusat-pusat penambangan untuk membangun infrastrktur yang diperlu-
kan. Pada akhir dari pembangunan tersebut, perusahaan yang dikontrak kembali ke 
negara asalnya, meninggalkan para pekerja, yang tidak berdokumen dan yang kini 
tanpa pekerjaan. Mereka harus berjuang sendiri untuk mempertahankan hidupnya 
di negara asing. Sejumlah dari para pekerja yang tercerabut dari akarnya ini kemba-
li ke peri laku kriminal.

PeRubahan dalam ekonomi lokal

Dalam banyak kasus, harapan masyarakat lokal untuk mendapatkan pekerjaan dan 
peningkatan ekonomi, sering kali dipicu oleh janji-janji muluk dan melampaui 
kenyataan dari perusahaan-perusahaan. Pekerjaan yang diberikan kepada pen-
dudukan lokal biasanya pekerjaan kasar, dan dalam beberapa kasus, berbahaya. 
Industri pertambangan biasanya menarik pekerja dari luar wilayah, dan ini memba-
wa tantangan lain. Sebab orang datang ke wilayah tersebut karena tertarik bekerja 
di perusahaan tambang, maka mereka melepaskan kebun atau jenis usaha mereka 
yang lain, dan dengan demikian menempatkan diri dan keluarga mereka pada satu 

Pesan dari orang-orang asli 
di Mindoro, Filipina, melawan 

proyek penambangan nikel: 
“tanpa persetujuan dari 

pemerintah setempat, tidak 
ada tambang”.—Andy Whitmore, 

http://www.minesandcommunities.org/
article.php?a=11427
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situasi yang tidak pasti. Arus para pencari kerja membuat harga barang-barang di 
wilayah tambang meningkat: harga bahan makanan, air, bahan-bahan bangunan 
dan perumahan. Semua ini membuat masyarakat miskin bertambah rentan. Dan 
ketika infrastruktur utama selesai dibangun, maka peluang kerja menjadi berku-
rang. Tanpa perencanaan jangka panjang, usaha-usaha akan kehilangan jenis usaha 
dan rumah-rumah yang kosong akan memenuhi wilayah tersebut.

Dari Filipina: konsekuensi ekonomis untuk sebuah kampung

Para penduduk asli yang terbiasa menanam padi di petak-petak sawah mereka, 
atau menguasahan kebun-kebun jeruk di lereng-lereng lembah yang subur, kini 
dipindahkah; mereka memukimi perumahan yang seragam yang terbuat dari 
kayu di luar pintu gerbang areal pertambangan. Kebanyakan dari mereka adalah 
pekerja Beberapa dari mereka tetap menjadi penambang berskala kecil, men-
dulang apa yang tersisa di pinggiran pertambangan, mencari emas seperti yang 
sudah mereka buat bertahun-tahun, dengan peralatan yang sangat sederhana: 
tidak untuk memperoleh emas dalam jumlah besar tetapi untuk mengumpulkan 
beberapa gram per minggu, cukup untuk memberi makan keluarga mereka. 
Mereka tidak akan bertahan lama sebagai penambang… Hanya tiga keluar-
ga penambang berskala kecil yang mempunyai rumah pada lahan yang sama 
seperti sebelumnya. Hanya satu dari mereka yang bertekad untuk tetap tinggal 
di sana, dua yang lain sedang berunding untuk menjual tanah mereka dengan 
harga yang baik… Seorang pastor setempat dari sebuah gereja yang dibongkar 

2Lihat http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3d82c70049a79073b82cfaa8c6a8312a/PS5_English_2012.pdf?-
MOD=AJPERES. Diakses pada 22 Januari 2014. Accessed Jan. 22, 2014.
3Lihat http://www.equator-principles.com/. Diakses pada 22 Januari 2014.  Accessed Jan. 22, 2014.
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pada masa pencaplokan lahan mengatakan bahwa hal terburuk dari masuknya 
pertambangan bersakala kecil adalah bagaimana hal ini membuat orang ber-
musuhan satu sama lain, malah di dalam keluarga sendiri. Apa yang bermula 
sebagai bentrokan antara kelompok yang pro dan anti pertambangan, berubah 
menjadi permusuhan mengenai kepemilikan atas tanah dan kompensasi ketika 
perusahaan sudah mulai menanamkan kakinya secara lebih kuat….”

(Ilang-Ilang D. Quijano, “Destroying Didipio,” http://pinoyweekly.org/new/2013/09/destroying-didipio/. 
Diakses pada 20 Januari 2014.)

PeRPindahan Penduduk

Pertambangan dan proses pengolahan mineral dapat memerlukan tanah yang luas 
dan sumber air yang banyak. Penduduk yang sudah terbiasa hidup dengan men-
golah lahan, memelihara ternak, menangkap ikan dan yang menjaga tanah yang 
mereka pandanga sakral, bisa jadi dipindahkan untuk mendapatkan lahan yang 
diperlukan bagi mesin-mesin, alat-alat peledak dan untuk limbah toksid. Selain su-
mur-sumur penggalian, sering kali minyak dan gas ditransport melalui jaringan pipa 
yang membelah lahan dan kehidupan warga. 

Ada contoh-contoh terbaik secara internasional berkaitan dengan pemukiman kem-
bali para warga yang dipindahkan karena projek-projek industri seperti pertamban-
gan, sumur-sumur kilangan dan jaringan pipa. Satu yang sangat terkenal adalah the 
International Finance Corporation (IFC) Performance Standard on Land Acquisition 
and Involuntary Resettlement,2 yang dimasukkan juga sebagai satu dari Prinsip-Prin-
sip Ekuador.3
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Kompensasi yang seimbang bagi orang-orang yang dipindahkan karena jarin-
gan pipa Chad-Kamerun

Ketika pembangunan jalur pipa untuk Chad-Kamerun diumumkan, masyarakat 
sebenarnya mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi penuh atas rumah, 
lahan pertanian, pohon dan asset-aset produktif lainya. Namun, banyak orang 
merasa bahwa metode yang digunakan untuk menghitung kompensasi menetap-
kan sangat rendah harga dari barang-barang mereka yang sudah diambil. Staff 
dari Catholic Relief Services dan para perwakilan Gereja bekerja dengan war-
ga yang rumah dan lahan olahannya ada di wilayah yang dilalui jaringan pipa 
untuk menetapkan standar mereka sendiri bagi kompensasi. Karena jaringan 
ini sebagiannya didanai oleh IFC, maka CRSmendukung komisi JPIC lokal dan 
Gereja untuk beradvokasi dengan IFC untuk memperbaiki sistem kompensasi. 
Mereka berhasil untuk medapatkan kompensasi yang lebih adil bagi warga yang 
terkena dampak pembagunan jaringan pipa dan berkontribusi dalam membuat 
perbaikan dalam protokol internal IFC dalam membuat perhitungan kompensasi 
untuk pemukiman kembali. Karena usaha Gereja, CRS dan LSM-LSM lain, maka 
IFC akhirnya membetuk lembaga International Advisory Group yang terdiri dari 
para ahli bertaraf internasional untuk memantau impak dari projek mereka. 

(Extractives and Equity: An Introductory Overview and Case Studies from Peru, Angola and Nigeria. http://
www.crsprogramquality.org/publications/2011/11/29/extractives-and-equity-an-introductory-overview-and-
case-stu.html#sthash.0GyyY3p4.dpuf. Diakses pada 4 Juni 2013.)

kualitas kePemeRintahan dan keRangka hukum

Beberapa negara sanggup mengelolah sumber-sumber alamnya sedemikian sehing-
ga menjamin masa depan dan mempromosikan pertumbuhan serta perkembangan 
ekonomi berkelanjutan. Namun, di banyak negara lain mismanajemen dan korupsi 
mengakibatkan penyalahgunaan dana, transfer uang tunai ke rekening-rekening 

Sumur-sumur air digali sebagai 
bagian dari kompensasi bagi 

komunitas selama pembangunan 
jaringan pipa Chad-Kamerun. 

Tetapi di beberapa tempat warga 
mengatakan, “Kami meminta 
perusahaan untuk menggali 

sumur dekat jalan tetapi mereka 
sendiri memutuskan bersama 
sub-kontraktor mereka untuk 

membuat sumur di daerah rawa-
rawa ini. Air ini di sini tidak 

baik karena air tidak mengalir 
di sini”. Sejumlah warga harus 

berjalan kaki sepanjang dua 
kilometer untuk mengambil air 
untuk kebutuhan sehari-hari 
mereka.—http://goxi.org/photo/

ndtoua-4community-investment-or-lip-
service-water-well-in-ndtoua
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mencurigakan, dan pada akhirnya memperparah kemiskinan dan kemunduran bagi 
bagian terbesar warga. Kompetisi untuk mengontrol sumber daya alam dapat men-
jadi satu faktor dalam manipulasi pemilihan umum, pengalihan kekuasaan, dan 
perang saudara. Kualitas pemerintahan terbukti merupakan satu dari faktor utama 
yang menentukan entahkah para satu negara dapat memperoleh keuntungan dari 
eksploitasi atas sumber kekayaan alama nasional mereka atau tidak.4

Di banyak negara berkembang hukum tidak berkembang sesuai dengan stan-
dar-standar internasional dalam hal lingkungan hidup, kesehatan, hak para pekerja 
dan hak-hak asasi manusia atau pun dengan teknologi yang kini digunakan oleh 
perusahaan-perusahaan pada umumnya. Umpamanya, ketika sebuah perusahaan 
asing mengajukan permintaan izin untuk membuka sebuah pertambangan uranium 
di Malawi, hukum negara itu tentang pertambangan tidak mengatur tentang risiko 
yang ditimbulkan oleh uranium. Gereja bergabung bersama dengan beberala LSM 
lokal mendesak pemerintah untuk menghentikan kegiatan penambangan sampai 
perangkat hukum yang sesuai tersedia. Kendati reformasi hukum tidak dibuat sesuai 
dengan jadual yang sudah disetujui bersama, namun aksi dari masyarakat sipil telah 
berhasil dalam mempercepat upaya untuk memperbaiki kerangka hukum Negara. 

Kendati ada negara yang memiliki perangkat hukum yang keras dan sistem regulasi 
yang baik, namun penerapannya bisa sangat lemah. Para pegawai yang korup mun-
gkin saja menutup mata terhadap sebuah pelanggaran yang dilakukan sebuah peru-
sahaan, atau dengan cara membuat inspeksi asal-asalan, atau dengan mengabaikan 
laporan mengenai pelanggarna yang mereka terima. Sistem peradilan pun boleh 
jadi tidak cukup netral dalam menerapkan hukuman yang diberikan kepada perusa-
haan-perusahaan. Di mana para pegawai mempunyai komitmen untuk melakukan 

4Untuk diskusi tentang bagaimana hal ini terjadi juga dalam perdagangan manusia di lingkungan industry 
ekstraktif, lihat http://www.WalkFree.org.
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tugas mereka dengan penuh tanggungjawab, mereka boleh jadi kekurangan sum-
ber daya untuk melakukannya. Bukanlah hal yang luar biasa bahwa kantor-kantor 
cabang kementrian pertambangan tidak dilengkapi dengan jumlah pegawai yang 
memadai atau tidak mendapat dana yang mencukupi untuk melakukan tugas hari-
an mereka seperti uang untuk bensin bagi kendaraan atau computer untuk menulis 
laporan, atau malahan juga tidak memiliki satu eksemplar dari undang-undang dan 
peraturan mengenai pertambangan. 

Pertambangan dan pembangunan di Indonesia: sebuah gambaran umum ten-
tang kerangka hukum dan kebijakan

Sektor sumber-sumber mineral memainkan peran yang penting bagi ekonomi 
Indonesia. Pertambangan menyumbangkan sekitar lima prosen dari seluruh 
produksi bruto dalam negeri dan satu bagian yang jauh lebih besar bagi ekonomi 
regional di sejumlah provinsi yang kaya akan sumber daya alam. Industri ini telah 
menarik banyak investor, termasuk “pendatang baru” dari Cina, Indian, Rusia dan 
Korea Selatan. Hukum sipil Indonesia (dan khususnya komunitas-komunitas lokal) 
menuntut bahwa perusahaan-perusahaan mengakui “hak-hak lokal” para warga, 
dan ini seringkali mengakibatkan konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal.

1. Sebelum era otonomi daerah, hukum Indonesia mengenai pertambangan dia-
tur oleh sistem administrasi pertambangan yang sentralistis dalam UU 11/1967.

2. Otonomi daerah dan reformasi politik membawa perubahan yang besar bagi 
kerangka perundangan Indonesia yang mengatur pertambangan, di mana satu 
peran yang lebih besar diberikan kepada pemerintah daerah. 

3. Otonomi daerah telah mendorong munculnya satu paradigma “lokalisme” 
dalam soal kekayaan alam dan kesejahteraan ekonomis bagi masyarakat-mas-
yarakata lokal.
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4. Wilayah hutan lindung dan pertambangan sering tumpang tindih, dan ada 
konflik antara agen-agen pemerintah untuk mengontrol.

5. Perusahaan-perusahaan dituntut untuk memenuhi syarat-syarat lingkungan 
yang relevan seperti juga “izin baru soal lingkungan hidup” sebagai bagian dari 
AMDAL. 

6. Tanggungjawab sosial dan lingkungan telah disahkan sebagai hukum di Indo-
nesia, tetapi realisasinya masih belum jelas.

7. Kerangka hukum pertambangan di Indonesia dan praktiknya masih dalam 
masa transisi, kendati demikian ada tekad yang jelas untuk menjamin keuntun-
gan yang lebih besar bagi warga Indonesia.

Peraturan, kendati dirumuskan secara baik, seringkali tidak diimplementasikan 
secara konsekuen. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan di banyak 
tempat di dunia. 

(Disesuaikan dari http://im4dc.org/wp-content/uploads/2013/09/Mining-and-Develop-

ment-in-Indonesia.pdf. Diakses pada 30 Januari 2014.)

Risiko untuk lingkungan dan kesehatan

Impak negatif terhadap lingkungan merupakan satu masalah yang amat sering terja-
di dan serius dari industri pertambangan. Umpamanya, penggunaan industrial dari 
air dapat mereduksi kuantitas dan kualitas air yang tersedia untuk digunakan oleh 
penduduk lokal dan dunia usahanya. Cerobong asap dan pembakaran gas dapat 
menyebarkan toksid dan partikel-partikel yang membahayakan kesehatan manusia, 
hewan dan tanaman. Malah, teknologi yang terbaik pun dapat gagal mencegah 
minyak atau zat-zat toksid dan logam berat yang mencemarkan ke dalam udara, 

Penelitian terakhir menunjuk-
kan bahwa emisi dari pertamban-
gan menjadi sebab dari keracu-
nan timbal terhadap anak-anak 

di Mount Isa di bagian Barat 
Laut Queensland.—http://www.abc.
net.au/news/2013-06-17/mining-emis-

sions-in-mount-isa-cause-lead-poison-
ing-in-children/4757502
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sumber air dan uap. Banyak perusahaan tidak menggunakan teknologi terbaik yang 
sudah dikembangkan. 

Impakt lingkungan dan kesehatan memang kompleks untuk dimonitor dan dipaha-
mi, dan berpotensi besar untuk menimbulkan kecemasan dalam diri para penduduk 
lokal. Ketegangan dapat meletus dan ketidakpercayaan terhadap satu perusahaan 
dapat bertambah apabila efek-efek negatif muncul secara tidak terkontrol, khususn-
ya apabila orang tidak punya cara untuk mendapatkan kepastian entahkah air yang 
mereka berikan kepada anak-anak mereka memang aman untuk diminum. Selain 
bahaya inheren dalam kegiatan penambangan, para penambang sendiri mengalami 
akibat-akibat kesehatan yang paling langsung dan serius. 

of a company can deepen when negative upstream effects go unaddressed, especial-
ly when people have no way to be certain whether the water they are giving to their 
children is safe to drink. Besides the inherent danger in mining, miners also experi-
ence the immediate and most serious health effects.

Fracking: impact untuk lingkungan dan kesehatan

Pertumbuhan metode pemecahan hidraulik untuk pertambangan, yang biasanya 
dikenal dengan “fracking”, telah juga memperlihatkan efek bagi lingkungan dan 
kesehatan. “Fracking” adalah proses pemboran dan pemasukan cairan ke dalam 
tanah dengan tekanan yang tinggi dengan maksud untuk memecahkan lapisan 
batu dan mendapatkan gas alamiah di dalamnya. Di USA: 

 § Setiap sumur gas membutuhkan sebanyak rata-rata 400 mobil tangki untuk 
membawa air dan bahan-bahan lainnya ke dan dari tempat pertambangan. 

 § 1-8 juta gallon air yang diolah secara kimiah untuk setiap pemecahan

 § 40.000 galon bahan-bahan kimiah untuk setiap pemecahan

Gas alam telah diolah menjadi 
pengganti pembersih yang ter-

buat dari batu bara dan minyak, 
sebuah “jembatan” antara bah-
an bakar fosil dan energi yang 

terbarukan. Namun, sebuah 
studi baru dari Universitas Cor-
nell menemukan bahwa proses 

mengekstrasi gas alam dari ser-
pihan merupakan satu penyum-

bang besar dari emisi gas rumah 
kaca sehingga tujuan yang se-
benarnya ternyata dikhianat, 

yakni menyajikan satu pembersih 
alternatif—para pendukungn-
ya sendiri membuat pernyataan 

seperti itu.—http://www.treehugger.
com/fossil-fuels/new-study-predicts-
increased-use-natural-gas-will-make-

climate-change-worse-not-better.html. 
Diakses pada 1 Agustus 2014.



21

 § Sampai sekitar 600 jenis bahan kimiah digunakan di dalam cairan pembo-
ran, termasuk carcinoges dan toksin-toksin seperti timah, uranium, mercuri, 
etileneglicol, radium, methanol, asam hidroklorik, formaldehide.

Matematika: 500.000 sumur gas yang aktif di USA dikalikan 8 juta galon air 
untuk setiap pemecahan dikalikan 18 supaya sebuah sumur bisa dibor. 

Kontaminasi: selama proses ini, gas metan dan unsur-unsur kimia toksid bocor 
dari sistema dan mengkontaminasi mata air di sekitarnya. 

Ada lebih dari 1000 kasus yang terdokumentasi tentang pencemaran air dekat 
wilayah pemboran gas dan juga kasus terganggunya pendengaran, pernapasan 
dan syaraf karena air yang terkontaminasi. 

Yang tersisa: hanya 30-50% dari cairan yang dipakai untuk pemboran dapat 
dibersihkan lagi, yang sisa dari cairan toksid tertinggal dalam tanah dan tidak 
dapat diolah secara alamiah. Limbah cairan yang dibersihkan kembali dibiarkan 
di lubang-lubang terbuka untuk menguap, dengan risiko mengeluarkan VOC 
(volatile organic compounds) yang berbahaya itu ke udara, mengkontamisasi 
air, menyebabkan adanya hujan asam, dan mengurangi lapisan ozon. 

Pada akhirnya, pemboran hidraulik di USA memproduksi sekitar 300.000 barel 
gas alam setiap hari, tetapi dengan ongkos yang amat mahal untuk lingkungan, 
keselamatan dan kesehatan. 

(Lihat http://www.dangersoffracking.com/. Diakses pada 22 Januari 2014.)

konflik

Ketergantungan pada eksploitasi sumber-sumber alam meningkatkan risiko perang 
saudara. Ada banyak contoh yang membenarkan pernyataan tersebut. Intan mer-
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upakan sumber yang penting untuk mendanai pihak-pihak yang berperang di neg-
ara-negara seperti Angola, Liberai dan Sierra Leone. Pemerintah negara yang kaya 
minyak di Chad dapat mematahkan banyak percobaan kudeta, sementara musim 
semi Arab berawal di negara-negara kaya minyak. Di negara kaya mineral Republik 
Demokratik Kongo (DRC), kontrol atas pertambangan dan jalur-jalur transportasi 
membantu mendanai kekerasan yang berkelanjutan. Minyak, gas dan mineral dapat 
pula menyebabkan konflik-konflik lintas batas. Bagian timur DRC sudah berulang 
kali dimasuki oleh para tetangganya. 

Ketegangan yang besar dan kecemasan masyarakat di sekitar daerah operasi in-
dustri pertambangan dapat pula menyulut konflik pada tingkat lokal. Konflik yang 
terkait dengan masalah tambang telah memposisikan komunitas-komunitas miskin 
melawan perusahaan-perusahaan dan negara.5 Demonstrasi, pemblokiran jalan 
atau penutupan akses ke tempat penambangan dan bentuk-bentuk protes lainnya 
banyak kali dihadapi oleh negara atau tim keamanan swasta dari perusahaan den-
gan kekerasan. Kebanyakan konflik sosial yang dicatat di banyak wilayah di Peru, 
umpamanya, berkaitan dengan eksploitasi sumber alam, khususnya minyak, per-
tambangan, dan penebangan hutan. 

Kesenjangan di dalam komunitas antara mereka yang harus membayar lebih ban-
yak dan mereka yang mendapat lebih banyak keuntungan, dan persaingan untuk 
mendapatkan pekerjaan dan perlindungan, dapat membuat para anggota mas-
yarakat hidup dalam konflik satu dengan yang lain. Mengurangi konflik dan mem-
bangun kembali kohesi sosial internal komunitas seringkali merupakan langkah 

5 Orang-orang asli Kanada telah mengorganisir diri untuk menghentikan praktik esktraksi pasir asfal. 
Lihat http://www.ienearth.org/what-we-do/tar-sands/, http://www.honorearth.org/tar_sands_putting_
indigenous_communities_at_risk_an_online_discussion, http://intercontinentalcry.org/tar-sands-and-
canadas-violation-of-indigenous-people/. Diakses pada 20 Januari 2014. 

Konflik berkepanjangan 
di bagian timur Republik 

Demokratik Kongo mencakup 
pula konflik atas sumber-

sumber alam. 

Gambar: http://thebackbencher.co.uk/
conflict-minerals-the-sad-truth-

about-western-technology/.  Diakses 

pada 10 Novemver  2013.
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yang perlu untuk dapat mengatasi masalah-masalah eksternal yang ditimbulkan 
oleh kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan pertambangan. 

Satu alasan khusus bagi munculnya konflik di beberapa komunitas lokal adalah 
kepemilikan bersama atas lahan. Karena kenyataan ini, perusahaan-perusahaan dan 
pejabat pemerintah biasanya tidak berunding dengan seluruh masyarakat melaink-
an dengan sekelompok warga yang mereka dapat pengaruhi dengan mudah. 

PERTANYAAN UNTUK REFLEKSI

 § Pengaruh apa yang Anda dapatkan setelah membaca bagian Melihat?

 § Bagaimana kenyataan pertambanan di wilayahmu sendiri?

 § Apa yang merupakan isu kesenjangan khusus yang dihadapi menurut pengala-
manmu dengan pertambangan?

 § Kesaksian kenabian yang manakah yang diberikan oleh kongregasimu bagi 
industri pertambangan?

 

Beberapa orang menyebut 
konflik di Kongo “Perang 

HP” karena kuper dan kobal 
yang ditambang di sana, dan 
orang lain menyebutnya re-

kolonialisasi Afrika.—http://www.

popularsocialscience.com/2012/12/20/

natural-resources-and-civil-war/; 

http://ecosoulintellectual.blogspot.

com/2011/05/other-raping-in-congo-

are-natural.html
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Mount Tenabo, Nevada
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2  Menilai

Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya karena kasih-Nya yang besar. Seluruh 
alam semesta adalah bagai jendela untuk melihat kreativitas tanpa batas dari 
Tuhan, produktivitas dan kegembiraan-Nya. “Dunia adalah tempat perjump-

aan kita dengan Tuhan”.1 Kita dipanggil untuk “memikirkan kembali tempat manusia 
dalam bingkai ciptaan—karena dunia (yang sekarang ini) adalah satu-satunya tem-
pat hunian kita dan semua ciptaan lainnya”, dan “kita harus berbagi ruang…dengan 
sesama manusia, binatang-binatang dan benda-benda lain”.2 Titik tolak kita adalah hal 
“yang melepaskan kita dari pandangan tentang diri sebagai tujuan semua ciptaan (dan) 
mengembalikan kesadaran kita sebagai perawat planet kita…sebuah cara melihat diri 
kita sendiri sebagai makhluk yang hidup di dunia sebagai rumah kita, sebuah rumah 
yang kita bagi bersama dengan banyak makhluk lainnya…yang dikasihi Tuhan”.3

“Tuhan telah bertindak membawa keselamatan kepada dunia kita dalam hidup, kema-
tian dan kebangkitan Yesus dan dalam pencurahan Roh Kudus”.4 Apa yang dihadirkan 
dalam pribadi Yesus adalah sebuah kesadaran baru dan keterhubungan dengan Tuhan 
yang memperkenalkan kepada dunia sebuah cara baru untuk hidup secara terpusat 
pada Tuhan, terpusat pada dunia, dan dalam persekutuan satu dengan yang lain.”5 Ini 

Milik Tuhan-lah bumi, dan segala 
yang terkandung di dalamnya.— 

Mzm 24:1

1Sallie McFague, Models of God (Augsburg, Fortress Press, 1987).
2Sallie McFague, The Body of God: An Ecological Theology (Augsburg, Fortress Press, 1993).
3Ibid.
4Denis Edwards, How God Acts: Creation, Redemption, and Special Divine Action (Augsburg, Fortress Press, 
2010).
5Ilia Delio, The Emergent Christ.The Unbearable Wholeness of Being: God, Evolution, and the Power of Love 

(Orbis Books, 2013).
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adalah hakikat dari Kerajaan Allah yang dikotbahkan oleh Yesus.
Karena itu, setiap lokasi penambangan—baik pada saat lokasi ini dieksplorasi, di-
siapkan, dalam masa penambangan itu sendiri maupun pada waktu setelah seluruh 
proses itu berlangsung—harus dilihat sebagai kudus dan bukan milik kita. “Seluruh 
jagat raya kita sepenuhnya terhubung satu sama lain, sehingga diri kita sendiri pun 
tidak hanya milik kita sendiri. Realitas, pada dasarnya yang terdalam, bersifat saling 
terhubung.”6 Setiap pribadi, binatang, tumbuhan, mineral dan bumi itu sendiri ha-
rus dilihat sebagai pemangku kepentingan dari industri pertambangan. Dan setiap 
pemangku kepentingan mesti mendapat tempat di meja perundingan ketika dibuat 
perencaan tentang pertambangan, pada saat membuat pertambangan dan waktu 
merestorasi wilayah pada akhir pertambangan. Ketidaksetaraan terjadi ketika salah 
satu dari suara-suara di atas tidak didengar atau dibisukan. Semua projek pertam-
bangan perlu ditandai oleh relasi, kesalingbergantungan, dialog, respek, dan rasa 
hormat. Kami menawarkan sejumlah refleksi berikut. Kami mengumpulkan doku-
men-dokumen terakhir kepausan maupun dari para uskup, Kompendium Ajaran 
Sosial Gereja serta juga pernyataan para pemangku kepentingan yang seringkali 
tidak ada di meja perundingan pada saat orang berbicara tentang pertambangan, 
semua pernyataan, tantangan dan pertanyaan ini membentuk bingkai teologis dan 
etis dalam membuat pertimbangan mengenai pertambangan.

PERNYATAAN DASAR7 

Martabat Pribadi Manusia. Kesenjangan antara para pemangku kepentingan sering 
terjadi karena prinsip dasar bahwa setiap pribadi manusia membawa dalam dirinya 

6Ibid.  
7Enam prinsip pertama diambil dari Canadian Catholic Organization for Development and Peace, “Theological 
Backgrounder: A Voice for Justice,” Campaign 2013 (http://www.devp.org/voiceforjustice). Diakses pada 20 
Februari 2014.

Banyak suku akan pergi serta 
berkata: “Mari kita naik ke 

gunung Tuhan.”—Yes 2:3



27

gambar Allah dan dilahirkan sebagai anak Allah, diabaikan, tidak diindahkan atau 
ditolak. Contoh-contoh yang diberikan dalam bagian I: Melihat, menggarisbawahi 
hal ini. Martabat setiap pribadi manusia merujuk pula pada generasi mendatang. 
Kesejahteraan generasi yang akan datang tidak dapat melegitimasi penderitaan 
generasi sekarang, demikian pun kesejahteraan generasi sekarang tidak dapat diraih 
atas ongkos generasi yang akan datang.

Sakralitas Ciptaan. Jika kita memandang esktraksi sumber-sumber alam semata-ma-
ta dari sudut pandangan ekonomi, maka akan sangat mudah untuk memahami 
mengapa perusahaan-perusahaan yang mencari jalan untuk menaikkan nilai sa-
ham, lebih memilih beroperasi di sebuah negara yang mempunyai hukum lingkun-
gan yang lemah, sebab ini akan mengurangi biaya produksi bagi perusahaan. Na-
mun, kewajiban untuk menanggung semua biaya ini sejatinya merupakan sebuah 
keharusan, di manapun sebuah perusahaan beroperasi, apabila kita sungguh-sung-
guh hendak melindungi sakralitas ciptaan. 

Solidaritas. Sebagai anak-anak dari Tuhan yang sama kita semua berhubungan 
satu sama lain, baik dengan generasi sekarang maupun dengan generasi yang akan 
datang. Kita percaya bahwa solidaritas dibangun ketika orang mencari relasi-rela-
si yang adil. Kita harus mencari relasi yang adil antara perusahaan pertambangan 
dengan semua warga negara-negara yang kekayaan mineralnya hendak dieksploita-
si oleh perusahaan-perusahaan. 

Keberpihakan pada orang-orang miskin. Kita semua dipanggil untuk meniru kasih 
Tuhan yang khusus bagi kaum miskin. Ini berarti, apabila kekayaan mineral sebuah 
negara tidak menyumbang secara langsung bagi pertumbuhan komunitas-komu-
nitas yang paling miskin, maka jalan baru untuk memanfaatkan kekayaan tersebut 
harus ditemukan. Ini juga berarti bahwa kita harus mendengar suara dari mereka 
yang paling menjadi korban dari industri pertambangan. 

 “Mereka katakan kepada kami 
bahwa membuka pertambangan 

akan membawa peluang-peluang 
baru bagi kami. Namun, sampai 

sekarang kaum muda kamuitetap 
menganggur, dan situasi 

kampung kami tidak mengalami 
perubahan. Saya cemas akan 

masa depan anak-anak dan cucu 
saya.”—Istri dari seorang kepala 

kampung, Madagaskar



28

Kesejahteraan bersama. Kita mengimani bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai 
makhluk sosial, kita diciptakan untuk hidup bersama orang lain. Penghormatan 
terhadap kesejahteraan bersama adalah hal yang hakiki untuk mencapai kemasla-
hatan dalam setiap masyarakat. Terlampau sering, kekayaan mineral dari bang-
sa-bangsa diambil terutama untuk kesejahteraan orang-orang asing. Perusahaan-pe-
rusahaan asing hendak mengambil kekayaan tersebut untuk jangka waktu tertentu 
lalu meninggalkannya, tanpa merehabilitasi secara menyeluruh wilayah tersebut 
atau memberikan kompensasi yang memadai bagi masyarakat yang harus tinggal 
di situ dengan semua akibat dari pertambangan. Sejumlah pemerintah tidak mem-
buat hukum tentang lingkungan atau tidak menerapkannya. Kita perlu mendukung 
upaya-upaya yang memastikan bahwa perusahaan-perusahaan dan pihak pemerin-
tah menghormati kesejahteraan bersama, di mana keuntungan dari pertambangan 
harus berkontribusi bagi perkembangan yang nyata dari komunitas dan negara yang 
memilikinya, dan di mana perusahaan-perusahaan dan pemerintah memberikan 
perhatian bagi masyarakat dan perawatan bagi lingkungan. 

Pembangunan yang integral dari manusia. Kita mengimani bahwa perkembangan 
manusia tidak hanya merupakan satu upaya ekonomi melainkan mencakup juga 
dimensi politik, sosial, spiritual dan ekologis dari kepribadian manusia. Model 
pembangunan yang hanya berfokus pada pencapaian keuntungan ekonomis, seper-
ti pengelolaan kekayaan alam secepat dan seefisien mungkin tanpa mengindahkan 
dimensi-dimensi lainnya, tidak dapat disebut sebagai pembangunan yang benar. 
Mengekstraksi sumber alam dengan cara yang melukai dimensi-dimensi lain dari 
kepribadian manusia, membuat model pembangunan ini patut dipertanyakan. 

Subsidiaritas. Prinsip subsidiaritas menuntut bahwa aktivitas-aktivitas yang dapat dibuat 
oleh organisasi-organisasi yang lebih kecil dan lebih rendah sebaiknya diberikan kepa-
da mereka. Hal ini perlu diterapkan untuk memahami peran dan tanggung jawab pe-
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merintah nasional, pemerintah lokal, perusahaan-perusahaan pertambangan baik yang 
besar maupun yang kecil, masyarakat yang terkena dampak pertambangan, khususnya 
masyarakat pribumi. Bersama dengan para pemangku kepentingan yang lainnya, sub-
sidiaritas menantang semua untuk mematuhi aturan hukum dan mencegah korupsi.8 

SUMBER-SUMBER DARI AJARAN PAUS

Dari Sambutan PauS FranSiSkuS kePaDa Para Perwakilan inDuStri Pertambangan

(Hari ini adalah kesempatan bagi para perwakilan industri pertambangan) untuk 
merenungkan pentingnya tanggung jawab mereka akan manusia dan lingkungan. 
Dengan kata lain, mereka ingin membuat sebuah pemeriksaan suara hati yang 
serius mengenai apa yang harus dibuat supaya industri mereka dapat menawarkan 
sebuah kontribusi positif yang tetap terhadap pembangunan manusia yang integral. 

Industri-industri ekstraksi dilihat, tidak selalu tanpa alasan, sebagai eksploita-
si sumber-sumber daya dan penduduk lokal secara tidak adil, bahkan dapat 
menjadi perbudakan dan pemindahan secara paksa seluruh penduduk. Sebuah 
pepatah klasik orang Israel mengatakan, “Bapak-bapak telah makan anggur 
asam dan gigi anak-anak menjadi ngilu.” (Yer 31:29)Peringatan ini masih ber-
laku. Hal itu tidak saja menyinggung kompleksitas pertanyaan-pertanyaan etis 
yang sulit dipecahkan melalui satu jawaban yang berlaku bagi semua, tetapi 
juga mengingatkan kita akan keseriusan aksi-aksi kemanusiaan kita. Penam-
bangan, sama halnya aktivitas-aktivitas industri lainnya, memiliki konsekuensi 
ekologis dan sosial yang melampaui batas-batas nasional dan diteruskan dari 
generasi yang satu ke generasi berikutnya. 

Tantangan besar pemimpin 
bisnis adalah untuk 
menciptakan harmoni 

kepentingan, yang melibatkan 
investor, manajer, pekerja, 

keluarga mereka, masa depan 
anak-anak mereka, pelestarian 
lingkungan pada kedua skala 

regional dan internasional, dan 
kontribusi untuk perdamaian 

dunia.—Paus Francis

8Sylvia Miclat, “Catholic Social Teaching and Mining in the Philippines,” Ecojesuit, September 15, 2012 (http://
www.ecojesuit.com/catholic-social-teaching-and-mining-in-the-philippines/3703/). Diakses pada 16 Mei 2014.



30

Para peserta pertemuan ini sadar bahwa untuk tidak mengulangi kesalahan-ke-
salahan besar pada masa lampau, keputusan-keputusan hari ini tidak dapat 
diambil semata-mata dari perspektif geologis atau keuntungan-keuntungan 
ekonomis yang mungkin bagi para investor dan bagi negara di mana perusa-
haan-perusahaan itu berada. Sebuah proses pembuatan keputusan yang baru 
dan lebih mendalam sangat diperlukan dan tak dapat dihindarkan, yakni se-
buah keputusan yang mempertimbangkan kompleksitas permasalahan dan 
dalam sebuah konteks solidaritas. Konteks seperti itu membutuhkan, perta-
ma-tama, jaminan atas hak-hak ekonomi dan sosial para pekerja sesuai dengan 
norma-norma dan rekomendasi-rekomendasi Organisasi Buruh Internasional 
(ILO). Konteks itu juga membutuhkan jaminan bahwa kegiatan-kegiatan ek-
straksi menghargai standar-standar internasional demi perlindungan lingkungan. 
Tantangan besar bagi pemimpin-pemimpin bisnis adalah menciptakan kehar-
monisan antara kepentingan-kepentingan, termasuk kepentingan para investor, 
para manajer, para pekerja, keluarga-keluarga mereka, masa depan anak-anak 
mereka, kelestarian lingkungan baik pada skala nasional maupun internasional, 
dengan kontribusi bagi perdamaian dunia. 

(Saya berdoa) semoga pertemuan ini...dapat membawa kepada sebuah pros-
es yang dijiwai oleh prinsip-prinsip moral yang mencari kebaikan bagi semua 
pihak yang terlibat di dalam sektor ini. Hal ini memampukan para pemimpin 
industri menghadapi kesulitan-kesulitan yang muncul, dengan perhatian khusus 
pada para penambang dan keluarga-keluarga mereka, para penduduk sekitarn-
ya, lingkungan, dan solidaritas global dan antar-generasi.9 

9 Paus Fransiskus, “Greeting to Mining Industry Representatives for Day of Reflection,” September 9, 2013 
(http://www.zenit.org/en/articles/pope-francis-greeting-to-mining-industry-representatives-for-day-of-reflection). 
Diakses pada 7 Februari 2014.
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Dari PauS beneDiktuS XVi

Saat ini, kita semua melihat bahwa manusia dapat menghancurkan dasar-dasar 
keberadaannya, buminya, karenanya, kita tidak lagi dapat melakukan hanya 
apa yang kita suka dan apa yang kelihatannya berguna dan menjanjikan den-
gan dunia kita ini, dengan realitas yang dipercayakan kepada kita. Sebaliknya, 
kita harus menghargai hukum-hukum dasar ciptaan, hukum-hukum dasar bumi 
ini; kita harus mempelajari hukum-hukum ini dan menaatinya jika kita ingin 
bertahan hidup. Sebab itu, ketaatan terhadap suara dari bumi ini lebih penting 
bagi kebahagiaan masa depan kita daripada suara-suara sesaat atau keingi-
nan-keinginan sesaat. Singkatnya, inilah kriteria pertama yang harus dipelajari: 
bahwa bumi kita berbicara kepada kita dan kita harus mendengarkannya jika 
kita ingin bertahan hidup dan menafsirkan pesan bumi ini. Jika kita harus taat 
kepada suara bumi, kita harus lebih taat pada suara dari kehidupan manusia. 
Kita tidak saja harus merawat bumi, kita juga harus menghargai yang lain baik 
yang lain sebagai individu pribadi, sebagai tetangga maupun yang lain sebagai 
masayarakat yang hidup dalam dunia dan harus tinggal bersama. Kita melihat 
bahwa hanya dengan penghargaan penuh terhadap makhluk ciptaan Tuhan ini, 
gambar Allah yakni manusia, dan dengan penghargaan terhadap koeksistensi di 
atas bumi ini, kita dapat berkembang.10 

Alam menampilkan sebuah 
rancangan kasih dan kebenaran 
… Adalah berlawanan dengan 

pembangunan yang otentik 
apabila orang melihat alam 
sebagai sesuatu yang lebih 

penting daripada pribadi 
manusia… Adalah juga penting 

untuk menolak pandangan 
lainnya, yang tertuju pada 

dominasi teknis secara 
menyeluruh atas alam … Karya 

agung Pencipta mengandung 
sebuah „tata bahasa“ yang 

menunjukkan tujuan dan kriteria 
bagaimana menggunakannya 

secara bijaksana, bukan 
mengeksploitasinya tanpa batas. 

—Paus Benediktus XVI, Caritas in 

Veritate, 48

10 Paus Benediktus XVI, “Meeting with the Clergy of the Dioceses of Belluno-Feltre and Treviso,” July 24, 2007  
(http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2007/july/documents/hf_ben-xvi_spe_20070724_cle-
ro-cadore_en.html). Diakses pada 28 Agustus 2013.
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Dari karitaS Dalam kebenaran11 

Pada alam, orang-orang beriman mengenal hasil yang menakjubkan dari akti-
vitas kreatif Tuhan, yang boleh kita gunakan secara bertanggung jawab untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar kita sambil menghargai keseimbangan 
intrinsik ciptaan. Jika visi ini hilang, kita akan berakhir, atau dengan melihat 
alam sebagai tabu yang tak dapat disentuh atau sebaliknya menyalahgunakan-
nya. Tidak satu pun dari dua sikap itu yang sesuai dengan visi Kristen mengenai 
alam sebagai hasil ciptaan Allah. (48)

Proyek-proyek pembangunan yang integral dari manusia tidak dapat mengab-
aikan generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan itu perlu ditandai oleh 
solidaritas dan keadilan antargenerasi, sambil mempertimbangkan variasi kon-
teks: ekologis, juridis, ekonomis, politis, dan kultural. (48)

Pertanyaan-pertanyaan terkait perawatan dan pelestarian lingkungan saat ini 
perlu mempertimbangkan masalah energi. Kenyataan bahwa beberapa negara, 
kelompok-kelompok penguasa dan perusahaan-perusahaan menyimpan sum-
ber-sumber energi yang tak-terbarukan merupakan sebuah penghalang besar 
bagi pembangunan di negara-negara miskin. Negara-negara itu mengalami 
kekurangan sarana-sarana ekonomi untuk mendapatkan akses kepada sum-
ber-sumber energi tak-terbarukan yang ada atau ketiadaan akses untuk mem-
biayai penelitian mengenai alternatif-alternatif baru. Penimbunan sumber-sum-
ber daya alam, yang dalam banyak kasus ditemukan di negara-negara miskin itu 
sendiri, membantu terjadinya eksploitasi dan rawan konflik antara dan di dalam 
bangsa-bangsa. Konflik-konflik ini seringkali dipertarungkan di daerah di neg-

Tidak ada tempat yang tidak 
sakral. Yang ada hanyalah 

tempat-tempat sakral dan tempat-
tempat yang sudah dinodai 

kesakralannya.—Wendell Berry

11Paus Benediktus XVI, Caritas in Veritate, 29 Juni 2009 (http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encycli-
cals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_en.html). Diakses pada 30 Janiari 2014.
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ara-negara yang sama, dengan sebuah tingkat kematian yang tinggi, perusakan 
dan kerusakan yang lebih jauh. Masyarakat internasional memiliki tugas penting 
untuk mencari wadah institusional dalam mengatur eksploitasi sumber-sumber 
daya tak-terbarukan, melibatkan negara-negara miskin dalam prosesnya, untuk 
merencanakannya 

Ada kebutuhan moral yang mendesak bagi solidaritas baru, khususnya dalam 
hubungan antara negara-negara miskin dan negara-negara yang sangat maju... 
Tanggung jawab ini merupakan sebuah tanggung jawab global, karena hal ini 
berkaitan bukan saja dengan energi tetapi dengan seluruh ciptaan, yang tidak 
boleh diwariskan kepada generasi masa depan dengan sumber-sumber dayanya 
yang sudah habis. Manusia harus mengedepankan resposible stewardship atas 
alam dengan tujuan untuk menjaganya, menikmati buah-buahnya, dan mengo-
lahnya dengan cara-cara yang baru. Di dunia ini ada ruang bagi setiap orang: 
di sini seluruh keluarga manusia harus menemukan sumber-sumber daya untuk 
hidup secara bermartabat, melalui bantuan alam itu sendiri—anugerah Tuhan 
kepada anak-anaknya—dan melalui kerja keras dan kreativitias. Pada saat yang 
sama, kita harus sadar akan tugas besar kita untuk mewariskan bumi kepada 
generasi-generasi yang akan datang dalam sebuah kondisi yang layak mereka 
huni dan terus mengolahnya. Hal ini berarti adanya tekat untuk membuat kepu-
tusan-keputusan bersama “setelah merenungkan secara bertanggung jawab arah 
yang diambil, keputusan-keputusan yang ditujukan untuk memperkuat perjanji-
an antara manusia dan alam, yang seharusnya mencerminkan cinta Tuhan yang 
kreatif, dari-Nya kita datang dan kepada-Nya kita berziarah.” (50)

Kita berharap bahwa masyarakat internasional dan pemerintah setempat akan 
berhasil melawan cara-cara yang berbahaya dalam mengolah lingkungan. 
Para pemegang kekuasaan melalui otoritas yang berkompeten harus menjamin 

Sabda yang menjadi daging 
tinggal bersama kita, masih tetap 
berbicara kepada kita, senantiasa 

hadir dan tidak meninggalkan 
tanda apapun kecuali segala 

sesuatu yang ada.—Wendell Berry
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bahwa biaya ekonomis dan sosial dari penggunaan sumber-sumber daya alam 
bersama diakui secara transparan dan ditanggung secara penuh oleh mereka 
yang mendatangkannya dan bukan oleh orang lain atau generasi masa depan: 
perlindungan terhadap lingkungan, perlindungan atas sumber-sumber daya dan 
iklim mengharuskan semua pemimpin internasional untuk secara bersama-sa-
ma bertindak dan menunjukkan sebuah kesediaan untuk bekerja dengan itikad 
baik, menghargai hukum dan mengedepankan solidaritas dengan daerah-daer-
ah terlemah dari planet ini. (50) 

Dari komPenDium anjaran SoSial gereja12 

Alam sebagai hasil karya tindakan kreatif Tuhan bukanlah musuh yang berba-
haya. Tuhanlah yang menciptakan semuanya. Setiap realitas yang diciptakan 
“Tuhan melihat bahwa itu baik adanya.” (cf. Kej 1:4,10,12,18,21,25). (451)

Seluruh alam ciptaan berpartisipasi dalam pembaruan yang lahir dari Misteri 
Paskah Tuhan. (455)

Titik utama referensi untuk setiap penerapan ilmiah dan teknologi adalah peng-
hargaan terhadap mansusia (laki-laki dan perempuan), yang harus disertai oleh 
sebuah rasa hormat terhadap makhluk hidup lainnya. (459)

Manusia tidak boleh lupa bahwa “kapasitasnya untuk mengubah dan dalam 
artian tertentu menciptakan dunia melalui karyanya sendiri...selalu didasarkan 
pada anugerah utama dan asali dari Tuhan yang menghadirkan segala yang 
ada. Manusia tidak boleh “memperlakukan bumi secara sewenang-wenang, 

Kota La Oroya di Peru adalah 
salah satu dari tempat yang 
paling terpolusi di dunia. 

Sebuah pertambangan yang 
sudah beroperasi di sana sejak 
1922 membawa dampak negatif 
yang besar bagi para penduduk 

setempat; telah terjadi 
perubahan kadar timah, arsenik 
dan kalsium pada aliran darah 
mereka yang mengkuatirkan; 
mereka hidup di pegunungan 
yang sudah berubah warna 
menjadi putih karena polusi 

dan tanpa tetumbuhan.— http://

www.devp.org/en/education/fall2013/

pictures

12Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, Compendium of the Social Doctrine of the Church, 26 
Mei 2006. http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_
doc_20060526_compendio-dott-soc_en.html. Diakses pada 30 Januari 2014.
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menaklukkannya dengan bebas menurut kehendaknya, seolah-olah bumi tidak 
memiliki tuntutan-tuntutannya sendiri dan sebuah tujuan utama yang diberikan 
Tuhan, yang manusia dapat kembangkan tetapi bukan hancurkan.” Ketika dia 
bertindak dalam cara ini, “bukannya dia bertindak sebagai partner Tuhan dalam 
karya penciptaaan, manusia malah menempatkan dirinya sebagai Tuhan dan 
dengan demikian berakhir dengan melahirkan pemberontakan dari pihak alam. 
Pemberontakan ini leibh kejam daripada apa yang dibuat oleh manusia terha-
dapnya.” (460)

Kecenderungan kepada eksploitasi sumber-sumber daya ciptaan yang tidak 
dipikirkan dengan baik adalah hasil dari proses sejarah panjang dan kultural. 
“Era modern telah menyaksikan perkembangan kapasitas manusia dalam inter-
vensi transformatif. Aspek penaklukan dan eksploitasi sumber-sumber daya telah 
menjadi dominan dan invasif, dan sekarang hal itu pun telah mencapai titik 
ancaman terhadap aspek keramahan lingkungan: lingkungan sebagai “sumber 
daya” berisiko mengancam lingkungan sebagai “hunian.” (461). 

“Teknologi yang mencemarkan sebenarnya dapat pula membersihkan, produksi 
yang menimbun sejatinya dapat juga didistribusikan secara adil, dengan syarat 
bahwa etika penghargaan terhadap hidup dan martabat manusia, terhadap hak-
hak asasi generasi-generasi sekarang dan mereka yang akan datang, diterapkan. 
(465) Program-program pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan se-
cara sungguh-sungguh “kebutuhan untuk menghargai integitas dan siklus alam” 
karena sumber-sumber daya alam terbatas dan yang lainnya tak terbarukan.  
Ritme eksploitasi yang ada sekarang ini sangat berbahaya bagi ketersediaan 
beberapa sumber daya alam baik untuk generasi yang sekarang maupun untuk 
generasi yang akan datang.(470) Perhatian khusus sangat diperlukan untuk isu-
isu penting seputar sumber-sumber daya energi. Sumber-sumber daya tak-ter-
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barukan yang digunakan baik oleh negara-negara industri yang sudah sangat 
maju maupun oleh n negara-negara industri baru, harus dimanfaatkan demi 
pelayanan untuk semua manusia. ...Penggunaan energi, dalam konteks hubun-
gannya dengan pembangunan dan lingkungan, membutuhkan tanggung jawab 
politik negara-negara, masyarakat internasional dan para pelaksana ekonomi. 
Tanggung jawab seperti itu harus diterangi dan dituntun oleh referensi kese-
jahteraan umum seluruh dunia. (470) 

Hubungan orang-orang suku asli dengan tanah dan sumber-sumber daya layak 
mendapat perhatian khusus, karena hal itu merupakan sebuah ekspresi dasar 
identitas mereka. (471) Berkaitan dengan persoalan ekologis, ajaran sosial Ge-
reja mengingatkan kita bahwa segala yang ada di bumi diciptakan Tuhan untuk 
digunakan secara bijaksana oleh semua orang. Barang-barang itu dibagikan 
secara merata, sesuai dengan keadilan dan amal. Hal ini secara mendasar 
merupakan sebuah tema tentang pencegahan ketidakadilan dalam penimbu-
nan sumber-sumber daya: kerakusan, baik individual maupun kolektif, bertolak 
belakang dengan hukum ciptaan. Persoalan-persoalan ekologis modern telah 
berdimensi mondial dan dapat diselesaikan secara efektif hanya melalui kerja 
sama internasional yang mampu menjamin koordinasi yang lebih besar dalam 
penggunaan sumber-sumber daya bumi. (481) 

Sikap yang harus mencirikan cara manusia bertindak dalam berelasi dengan 
ciptaan secara esensial adalah rasa syukur dan penghargaan. Dunia pada ken-
yataannya menyingkapkan misteri Tuhan yang menciptakan dan memelihara-
nya. Jika hubungan dengan Tuhan dikesampingkan, alam dilucuti dari artinya 
yang mendalam dan melarat. Jika pada pihak lain dimensi ciptaan dari alam 
dapat ditemukan kembali, maka saluran-saluran komunikasi dengannya dapat 
dibangun dan maknanya yang kaya dan simbolis dapat dipahami, maka hal ini 
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akan memungkinkan kita masuk ke dalam ranah misteri. Ranah ini membuka 
jalan manusia kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dunia menghadirkan 
dirinya bagi mata manusia sebagai bukti adanya Tuhan, tempat di mana kekua-
tan kreatif, providensial, dan penebusan-Nya berkembang. (487) 

SUMBER-SUMBER DARI DOKUMEN KEUSKUPAN 

uskuP-uskuP afRika

Organisasi-organisasi multi-nasional secara sistematis terus menyerbu benua 
Afrika untuk mencari sumber-sumber daya alam. Dalam kolusi dengan para 
pemimpin Afrika, mereka menekan perusahaan-perusahaan setempat, membeli 
ribuan hektar tanah dan mengambil alih tanah dari masyarakat. Dampak bu-
ruknya terhadap lingkungan dan ciptaan mempengaruhi kedamaian dan kese-
jahteran orang-orang Afrika, demikian juga prospek keharmonisan hidup.13

Sekarang menjadi jelas bahwa keterlibatan kami sebagai sebuah Gereja di 
Afrika Tengah dengan isu minyak tidak lahir dari keinginan untuk campur tan-
gan dalam isu-isu yang menjadi tanggung jawab otoritas negara. Kami adalah 
saksi-saksi kesengsaraan masyarakat di mana kami berada. Misi profetis kami 
mendesak kami untuk mengajukan permohonan tulus kepada semua mereka 
yang berpartisipasi dalam eksploitasi minyak di daerah kami atau mereka yang 
mempunyai kekuasaan politis dan ekonomis. Mari kita bersama-sama men-
awarkan peluang pembangunan integral bagi manusia di daerah kami dengan 

Pada penduduk Quicha 
Grande di Peru menghendaki 

pembangunan di daerah mereka 
tetapi pertambangan terbuka 

bakal membawa dampak negatif 
yang besar bagi sarana 

pemenuhan kebutuhan hidup 
mereka, seperti produksi 

pertanian dan peternakan.

13Sinode para Uskup Afika, “Instrumentum Laboris,” 19 Maret, 2009. http://www.vatican.va/roman_curia//syn-
od/documents/rc_synod_doc_20090319_instrlabor-africa_en.html. Diakses pada 16 Mei 2014.
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mengeksploitasi minyak secara lebih manusiawi, sebagaimana halnya dengan 
sumber-sumber alam yang lain.”14 

uskuP-uskuP ameRika latin

Dari Dokumen Celam aPareCiDa 200715

Globalisasi tanpa solidaritas mempunyai dampak negatif bagi kelompok-kelom-
pok yang paling miskin. Hal ini tidak lagi terjadi hanya dalam bentuk eksploitasi 
dan penindasan, tetapi sesuatu yang baru: eksklusi sosial....Mereka yang di-
kucilkan tidak hanya “diekspolitasi” tapi dipandang sebabagai “tambahan” dan 
“terbuang”. (65)

Industri-industri ekstraktif dan agrobisnis internasional seringkali tidak meng-
hargai hak-hak ekonomis, sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat setempat, 
dan tidak bertanggung jawab. Pelestarian alam seringkali ditempatkan di bawah 
alasan pembangunan ekonomi yang menimbulkan kerusakan keangekaragaman 
hayati, kekurangan cadangan air dan sumber-sumber alam lainnya, polusi uda-
ra, dan perubahan iklim. (66)

Mengabaikan relasi timbal balik dan keseimbangan yang Allah sendiri bangun 
antarrealitas ciptaan adalah penghinaan atau kejahatan terhadap sang Pencipta 
yaitu sebuah serangan terhadap keanekaragaman hayati dan akhirnya terhadap 
hidup itu sendiri. (125)

14Konperensi Para Uskup Afrika Tengah (ACERAC), “The Church and Poverty in Central Africa: The Case of Oil,” 
Juli 2002. http://www.relufa.org/programs/economicjustice/documents/AfricanBishopsStatementonOilandPover-
tyEnglish.pdf. Diakses pada 16 Mei 2014.
15Satu dari penulis utama dari dokumen ini adalah Paus Fransiskus, yang waktu itu adalah Kardinal Jorge Bergoglio. 
Dokumen ini dikutip cukup panjang di sini. http://www.celam.org/aparecida/Ingles.pdf. Diakses pada 16 Mei 2014.
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Tujuan universal barang-barang menuntut solidaritas baik dengan generasi yang 
sekarang maupun generasi yang akan datang. Karena sumber daya semakin 
terbatas, penggunaannya harus diatur sesuai dengan prinsip keadilan distributif, 
sambil menghargai pembangunan yang berkelanjutan. (126)

Struktur-struktur harus diciptakan untuk membangun secara kokoh sebuah 
tatanan sosial, ekonomi, dan politik tanpa ketidakadilan dan dengan peluang 
yang terbuka bagi semua orang. ...[Kita] mengarahkan perhatian kita pada wa-
jah-wajah yang baru dikucilkan: ...para penambang. (402).

Membangun sebuah etika Kristiani yang memberikan tantangan bagi pencapa-
ian kebaikan bersama, penciptaan peluang-peluang bagi semua orang, perla-
wanan terhadap korupsi, dan penegakan hak-hak para buruh dan serikat para 
buruh. (406)

[Lihatlah] alam sebagai sebuah warisan gratis yang kita terima untuk dijaga, 
sebagai sebuah ruang berharga bagi kehidupan bersama dan bersama-sama ber-
tanggung jawab untuk menjaganya demi kebaikan bersama. (471)

Saat ini, kekayaan alam Amerika Latin dan Karibia sedang berada di bawah 
sebuah eksploitasi yang irasional yang meninggalkan kehancuran dan bahkan 
kematian di seluruh daerah kami. ...Peringatan yang sama harus dibuat untuk 
industri-industri ekstraksi sumber daya yang gagal mengontrol dan mengimban-
gi akibat buruk bagi lingkungan sekitar, merusakkan hutan dan mencemari air, 
dan mengubah lahan-lahan yang diekspolitasi menjadi  padang tandus yang 
luas. (473)

Gereja memiliki kewajiban 
untuk terus tetap waspada 

di daerah-daerah untuk 
memastikan bahwa keadilan 

disajikan dan martabat manusia 
dilindungi. Ini adalah bagian 
penting dari mewartakan Injil 

Kehidupan.—USCCB
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uskuP-uskuP ameRika seRikat

Penggalian sumber-sumber daya alam, seperti minyak, gas, tembaga, batu bara, 
kayu, berlian, merupakan sebuah corak utama ekonomi modern. Ekonomi mod-
ern menciptakan peluang-peluang baru dan memaksakan beban-beban baru. 
Industri-industi penggalian dapat membawa kemajuan, tetapi ketika dieksploita-
si secara salah, industri-industri itu dapat membawa konflik sosial, penyuapan, 
pemindahan penduduk dari rumah-rumah dan tanah-tanah mereka, pencema-
ran udara, sungai dan laut, gangguan kesehatan bagi masyarakat, dan menye-
babkan kehilangan keanekaragaman hayati yang tak dapat dipulihkan. 

Di bagian Timur Negara Republik Demokrasi Kongo, kekuatan militer dan pe-
merintah berjuang untuk mengambil kontrol atas pertambangan yang mengun-
tungkan yang dapat membiayai pembelian senjata untuk mengobarkan perang 
saudara. Masyarakat sipil terjebak dalam baku tembak. Kekerasan seksual dan 
pemerkosaan yang dilakukan terhadap kaum perempuan adalah cara-cara yang 
digunakan untuk menakuti dan merusuhi masyarakat yang membuat mereka 
tidak berdaya dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kekuasaan 
mereka atas daerah-daerah yang kaya akan mineral ini. 

Di Amerika Serikat, pertambangan baru dan praktik-praktik ekstraktif, seper-
ti “fracking” telah menjadi perhatian besar karena akibat-akibat potensialnya 
yang merugikan kesehatan dan lingkungan. Terlalu sering masyarakat mender-
ita bukan hanya karena akibat dari manajemen operasional yang buruk, tetapi 
juga karena konflik-konflik yang diciptakan oleh perjuangan untuk mengontrol 
kekayaan yang dihasilkan. 

Ajaran sosial Gereja mengajak umat Katolik untuk menjunjung tinggi hidup 
dan martabat setiap pribadi manusia, untuk solider dengan saudara-saudari 

Kampung Maribong di pulau 
Palawan di Filipina terletak 

tidak jauh dari sebuah 
pertambangan nikel yang 

terbuka. Pertambangan ini telah 
mengkontaminasi sungai yang 
merupakan sumber air utama 
mereka. Penduduk bertambah 

miskin.—https://www.devp.org 

(Diakses pada 19 Agustus 2014)
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kita di seluruh dunia, dan untuk menjaga ciptaan Tuhan. Lembaga-lembaga 
Katolik dan mereka yang terkena dampak telah terlibat dalam advokasi dengan 
pemerintah, lembaga-lembaga keuangan internasional, dan perusahan-peru-
sahaan ekstraktif, mendorong mereka untuk menjadi lebih transparan, untuk 
mengurangi dampak-dampak negatif penggalian sumber daya pada manusia 
dan lingkungan, dan meningkatkan keuntungan-keuntungan bagi masyarakat 
lokal dan menjamin bahwa keuntungan-keuntungan potensial dari penggalian 
sumber daya alam terelisasi, semua pihak yang terlibat dalam sektor industri 
ekstraktif—produsen dan konsumen—butuh untuk menyesuaikan cara kerja 
mereka dan bekerja sama.16 ...Kita harus bertanya: Apakah teknologi pertam-
bangan kita pada tahun 2010 setara dengan teknologi yang mudah didapatkan 
di industri-industri lainnya?  Mengapa mengadakan perjalanan ke luar angkasa 
lebih aman daripada bekerja di pertambangan di Virginia Barat?

Kita tahu bahwa para wakil rakyat terpilih aktif mencari jawaban atas per-
tanyaan-pertanyaan seperti ini. Dalam melakukan hal itu, mereka adalah bagian 
dari “perjuangan besar dalamnya manusia, dalam perjalanan waktu, telah beru-
saha untuk memajukan kondisi-kondisi kehidupan manusia.” (GS, 34). 

Sebagai orang-orang yang percaya, kita tahu bahwa “aktivitas manusia ini ses-
uai dengan kehendak Tuhan” (GS, 34).

Gereja mempunyai kewajiban untuk tetap berwaspada pada wilayah-wilayah ini 
untuk menjamin bahwa keadilan tercipta dan martabat manusia dilindungi. Ini 
adalah bagian esensial dari pewartaan Injil Kehidupan. Sesungguhnya, berdasar-

“Pemerintah juga memiliki 
tugas untuk mempromosikan 

dan membela kepentingan 
umum, dan untuk memastikan 
bahwa ekonomi bekerja untuk 
kepentingan orang miskin.”—

CIDSE

16Konperensi para Uskup Amerika Serikat (USCCB), “Background on Natural Resources: Promote Health, 
Reduce Violent Conflict, Ensure Development,” February 2013. http://www.usccb.org/issues-and-action/hu-
man-life-and-dignity/global-issues/trade/upload/2013-02-Natural-Resources-Backgrounder-FINAL. Diakses pada 
16 Mei 2014.
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kan martabat manusia, semua orang mempunyai hak akan sebuah lingkungan 
kerja yang aman dan sebuah kondisi yang tidak aman harus dilaporkan tanpa 
takut akan di-blacklist dan kehilangan pekerjaan. Para pekerja mempunyai hak 
akan upah yang layak dan waktu kerja yang wajar. Gereja telah lama mengenal 
dan mendukung hak-hak para pekerja untuk berorganisasi. Di pertambangan 
batubara, organisasi seperti ini telah mempunyai keuntungan terukur terkait 
dengan keamanan dan kita salut dengan apa yang telah dicapai oleh Persatuan 
Para Pekerja Tambang di Amerika. Kita harus menemukan mengapa serikat tam-
bang di Virginia Barat memiliki tingkat kematian lebih rendah dan mempunyai 
catatan keamanan lebih baik.17 

PaRa uskuP eRoPa

Rumania. Ciptaan Tuhan dan warisan kuno yang telah dibangun akan musnah 
jika pertambangan emas dibuka. ...Merupakan tugas kita untuk melindungi 
ciptaan Tuhan, dan menjaga warisan kita dari bom waktu lingkungan yang akh-
irnya dapat mendatangkan bencana alam bagi seluruh penduduk Eropa karena 
polusi saluran air utama. Tambang akan menghancurkan ratusan rumah, sembi-
lan gereja, dan 10 pekuburan. Kita tidak menerima kehancuran harta milik kita. 
...Semoga Tuhan melindungi lingkungan dan masa depan kita!18

Manusia memiliki tanggung 
jawab untuk menjaga keutuhan 
ciptaan dan untuk memastikan 

bahwa semua manfaat dari 
penggunaan berkelanjutan 

buah dari bumi. Mereka dalam 
posisi kekuasaan dan pengaruh 
memiliki tugas khusus untuk 
mempromosikan dan membela 
kepentingan umum.”— CIDSE 17Uskup Michael Bransfield, “On My Holy Mountain: Mine Safety in West Virginia,” Wheeling-Charleston Dio-

cese Pastoral Letter 2010. Pernyataan ini disampaikan setelah kemataian 29 dari 31 penampang pada tanggal 5 
April 2010. http://209.240.5.45/files/Pastoral_Letter/Web_Pastoral%20Letter_Mine%20Safety.pdf. Diakses pada 
16 Mei 2014.
18Pesan dari kantor uskup menanggapi rencana penambangan emas di Rumenia, 16 September 2013. Di-
siapkan dan ditandatangi oleh para uskup dari berbagai denominasi Kristen, termasuk dari Gereja Roma Kato-
lik. http://www.uupcc.org/media/news/message-bishops-office-proposed-gold-mining-romania. Diakses pada 
14 Mei 2014.  
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uskuP-uskuP asia

Kami percaya bahwa undang-undang pertambangan menghancurkan kehidupan. 
Hak manusia untuk hidup tidak dapat dipisahkan dari hak mereka akan sum-
ber-sumber makanan dan matapencaharian. Mengizinkan kepentingan korpora-
si-korporasi tambang yang besar untuk menang atas hak-hak masyarakat akan 
sumber-sumber ini sama dengan melanggar hak mereka untuk hidup. Lebih 
jauh, pertambangan mengancam kesehatan masyarakat dan keamanan lingkun-
gan dengan adanya pembuangan limbah dan sisa tambang yang sembarangan ke 
sungai dan laut. Pengalaman kita akan tragedi dan peristiwa lingkungan dengan 
korporasi pertambangan transaksional memungkiri segala jaminan akan pertam-
bangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab seperti yang diklaim oleh 
Pemerintahan Arroyo. Meningkatnya jumlah masyarakat yang terkena dampak 
pertambangan, baik orang-orang Kristen maupun orang-orang non-Kristen, 
merupakan bagian dari pelanggaran hak-hak asasi manusia dan perampasan 
ekonomi. Kami tidak melihat adanya bantuan.19

Menurut banyak ahli, cara produksi dan ideologi-ideologi perkembangan yang 
negara-negara industri terapkan berkontribusi secara substantif bagi pemana-
san global dan perubahan iklim. Tragisnya, hal ini telah meluas ke Asia karena 
kolusi koruptif antara para pembangun lokal dan internasional. Mereka menja-
rah hutan-hutan perawan dan mengoperasikan industri-industri ekstraktif yang 
destruktif seperti berbagai bentuk pertambangan skala besar demi keuntungan 
ekonomis jangka pendek, sembari mengorbankan kebaikan umum.20

19Konprensi Para Uskup Katolik Filipina (CBCP), “A Statement on Mining Issues and Concerns,” 2006. http://www.cb-
cponline.net/documents/2000s/html/2006-AStatementonminingissuesandconcerns.html. Diakses pada 16 Mei 2014.
20 Konprensi Para Uskup Katolik Filipina (CBCP), “A Statement on Mining Issues and Concerns,” 2006.  http://www.cb-
cponline.net/documents/2000s/html/2006-AStatementonminingissuesandconcerns.html. Diakses pada 16 Mei 2014.
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SUARA-SUARA TAMBAHAN

Cidse21, Pax ChRisti inteRnational dan CaRitas euRoPa

Mengikuti logika Ajaran Sosial Gereja, perusahan-perusahan pertambangan 
ekstraktif, yang berperan dominan dalam ekonomi di banyak negara bagian se-
latan, mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan bagaimana caranya un-
tuk menyeimbangkan antara kepentingan-kepentingan yang sah dan kebaikan 
umum. Dalam pencarian akan hubungan antara Ajaran Sosial Gereja dan 
Akuntabilitas Bersama, Peter O’Driscoll dari Pusat Perhatian—Amerika Serikat 
(Center of Concern–USA) membuat sebuah distingsi yang jelas antara gagasan 
tanggung jawab bersama dengan akuntabilitas bersama. Sementara yang per-
tama mengedepankan bahwa perusahaan-perusahaan dapat mengembangkan 
secara baik dampak-dampak sosial dan lingkungan melalui tindakan sukarela 
saja, yang terakhir menganut sebuah imperatif bahwa struktur-struktur peraturan 
harus diubah untuk mencegah terjadinya dosa sosial. 

Demikian halnya, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempromosi dan 
membela kebaikan bersama, dan menjamin bahwa ekonomi bekerja demi 
kebaikan orang-orang misikin. ...Pendapatan dari penggalian sumber daya alam 
masuk ke tangan pemerintah melalui pembayaran pajak, biaya, royalti dan 
bonus tanda tangan. Tetapi hasil yang didapatkan tetap menjadi rahasia yang di-
jaga ketat; baik pemerintah maupun perusahaan-perusahaan yang terlibat tidak 
mengungkapkan berapa banyak uang yang sudah dibayar. 

21CIDSE ada singkatan untuk nama organisasi ini dalam bahasa Prancis: Coopération Internationale pour le 
Développement et la Solidarité, yang dapat diterjemahkan dengan Kerjasama International Untuk Pembangu-
nan dan Solidaritas. Tujuhbelas organisasi dariEropa dan Amerka Utara menjadi anggota dari CIDSE.

“Futures kami sebagai 
masyarakat adat terancam 
dalam banyak cara dengan 

perkembangan industri 
ekstraktif. tanah-leluhur 
kami tundra, lahan kering, 

pulau-pulau kecil, hutan dan 
pegunungan-yang juga penting 

dan ekosistem kritis telah 
diserang oleh perkembangan 

minyak, gas, dan pertambangan 
yang merusak kelangsungan 

hidup kita.”



45

Hal ini adalah masalah serius di negara-negara yang sangat bergantung pada 
hasil penggalian sumber-sumber daya alam; warga tidak memiliki akses infor-
masi untuk menuntut pemerintah mereka mempertanggungjawabkan pengelu-
aran dan pendapatan, dan pemerintah dapat membebaskan diri dari keharusan 
untuk memperoleh legitimasi rakyat. Pendapatan sumber daya alam membantu 
melanggengkan kekuasaan pemerintahan-pemerintihan otokratik dan para pan-
glima perang yang memerintah dengan pemaksaan dan perlindungan (patro-
nase) dan telah berkontribusi dalam membeli alat-alat perang, memicu lahirnya 
lingkaran setan konflik dan kemiskinan yang diperparah oleh penggelapan, 
korupsi dan penyalahgunaan pendapatan. Sebuah daftar panjang negara-negara 
di mana persoalan-persoalan ini terjadi termasuk Aljazair, Angola, Azerbaijan, 
Burma/Mianmar, Kamboja, Chad, Kongo-Brazzaville, Republik Demokratik 
Kongo, Equatorial Guinea, Gabon, Kazakhstan, Nigeria, Sudan dan Venezuela.  

Dua kunci yang menghubungkan prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja yang 
bertautan dengan tujuan kita adalah prinsip kesejahteraan bersama dan prinsip 
tujuan umum barang-barang duniawi. Ajaran Sosial Gereja secara jelas menya-
takan bahwa sumber-sumber daya dunia tidak boleh tinggal atau berada pada 
tangan segelintir orang, dan bahwa hak akan harta milik pribadi (seperti kontrol 
atas sumber-sumber daya alam) bukanlah absolut, tetapi seharusnya ditujukan 
demi kebaikan bersama. Manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga 
keutuhan ciptaan dan menjamin bahwa semua orang mendapatkan keuntungan 
dari penggunaan yang berkelanjutan dari hasil-hasil bumi. Mereka yang berada 
dalam kekuasaan dan pengaruh mempunyai kewajiban istimewa untuk mem-
promosi dan melindungi kesejahteraan bersama.

Selanjutnya, sumber daya alam tidak boleh digunakan demi kepentingan prib-
adi pemerintah dan orang-orang yang menduduki posisi penting yang menjual-

Kathy Ramos, 17, membawa 
puteranya, Edson, ke dekat 

danau Patarcocha yang 
digunakan sebagai pembuangan 

untuk limbah dan kotoran 
manusia di kota tambang Cerro 

de Pasco, Peru.—http://www.

nbcnews.com/id/36632794/ns/world_

news-world_environment/t/peru-town-

being-devoured-mine/#.U_PqNdzfa-g
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nya demi memperkaya diri mereka sendiri. Pemerintah bertindak sebagai agen 
atau administrator sumber daya alam negara, atas nama rakyat. Kontrak-kontrak 
yang dibuat antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan untuk menggali 
sumber daya alam adalah perjanjian efektif di mana kedaulatan rakyat atas sum-
ber daya alam ditukarkan dengan uang. Oleh karena itu, pemegang kekuasaan 
pada perusahaan-perusahan harus mengumumkan kepada warga negara terse-
but rincian uang yang dibayar untuk penggalian sumber daya alam. 

Para Uskup Afrika Tengah sudah dengan tegas menyatakan bahwa Gereja Ka-
tolik tidak bisa tinggal diam sebab jika tidak dia akan berada dalam bahaya 
dituduh berkolusi dalam perampasan kekayaan secara besar-besaran sementara 
orang-orang miskin tetap kelaparan. Mereka telah menyerukan sebuah penggu-
naan kekayaan sumber daya alam yang bermoral dan transparan, pemahaman 
yang baik mengenai hubungan antara transparansi, akuntabilitas, penurunan 
kemiskinan, perkembangan dan perdamaian. Selagi keuntungan-keuntungan 
hasil sumber daya alam secara drastis condong kepada sekelompok kecil kaum 
elit, akan selalu ada bahaya persinggungan yang bisa bermuara pada konflik 
kekerasan. Tetapi, ada jalan keluarnya: promosi transparansi dan akuntabilitas 
tidak hanya membantu untuk meningkatkan porsi pendapatan yang digunakan 
untuk pengentasan kemisikian dan pembangunan, tetapi juga harus membantu 
membangun kembali masyarakat yang dilanda perang, checks dan balances 
dibutuhkan demi masa depan yang damai secara berkesinambungan.22

22CIDSE, Pax Christi International and Caritas Europa, Transparency: A Christian Concern (Catholic Social 
Teaching and the Case for Transparent and Accountable Practices in Extractive Industries), Kertas Kerja, Septem-
ber 2003. http://pwypdev.gn.apc.org/sites/pwypdev.gn.apc.org/files/cidse_transparency.pdf.  Diakses pada 30 
Januari 2014.
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oRang-oRang suku asli

Masa depan kami sebagai orang-orang suku asli terancam dalam banyak cara 
oleh pembangunan industri-industri ekstraktif. Tanah-tanah suku kami—padang, 
lahan kering, pulau-pulau kecil, hutan, dan gunung-gunung—yang merupakan 
ekosistem yang penting dan kritis sudah diserbu oleh pembangunan minyak, 
gas, dan pertambangan yang merusak kelangsungan hidup kami. Perluasan dan 
intensifikasi industri-industri ekstraktif, dibarengi dengan liberalisasi ekonomi, 
agresi perdagangan bebas, konsumsi berlebihan dan globalisasi merupakan siny-
al-sinyal yang menakutkan akan keserakahan yang tidak berkelanjutan. ...

Kami mencatat bahwa “pembangunan berkelanjutan” didasarkan pada tiga pilar 
yang harus diberikan bobot yang sama jika pembangunan seperti itu bersifat adil, 
yaitu  lingkugan, ekonomi dan hak-hak asasi manusia. ...

Kami, orang-orang suku asli, menolak mitos “pertambangan berkelanjutan”: 
kami belum pernah mengalami bahwa pertambangan berkontribusi bagi “pem-
bangunan yang berkelanjutan” apapun definisi yang diberikan untuk kata ini. 
Pengalaman kami menunjukkan bahwa eksplorasi dan eksploitasi barang-barang 
mineral, batu bara, minyak, dan gas membawa persoalan sosial dan lingkungan 
yang serius bagi kami, begitu luas dan merugikan kami yang membuat kami 
tidak dapat menyebut pembanguan seperti itu sebagai “berkelanjutan.” Sungguh, 
bukannya memberikan kontribusi bagi pengurangan kemiskinan, kami menemu-
kan bahwa industri-industri ekstraktif menciptakan kemiskinan dan perpecahan 
sosial di masyarakat kami, dan tidak adanya penghargaan terhadap budaya dan 
hukum adat kami. 
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Pengalaman kami akan pembangunan pertambangan, minyak dan gas adalah: 

 § Pengalaman akan pelanggaran hak-hak asasi manusia kami, seperti pem-
bunuhan, penindasan dan pembunuhan para pemimpin kami.  

 § Perampasan atas wilayah dan tanah kami dan perebutan atas sumber daya 
kami.

 § Dengan menolak hak-hak kami atau kuasa kami atas tanah kami, termasuk 
sumber daya bawah tanah, masyarakat dan budaya kami, secara harahiaf 
dirusakkan. 

 § Banyak masyarakat kami sudah dipaksa untuk berpindah dari tanah-tanah 
mereka dan berakhir dengan kemiskinan dan disorientasi yang serius. 

 § Industri-industri ekstraktif tidak transparan, menyembunyikan informasi pent-
ing berkaitan dengan keputusan-keputusan yang berdampak buruk bagi kami. 

 § Konsultasi dengan masyarakat kami sangat kurang dan alat ukur yang tidak 
memadai digunakan untuk menginformasi kami mengenai akibat dari rencana 
ini sebelum dimulai.

 § Persetujuan dibuat melalui penipuan, ancaman, korupsi moral, dan intimidasi.

 § Pembangunan tambang, minyak, dan gas sudah merusakkan sumber peng-
hidupan kami, menghancurkan tanah kami, mencemari tanah dan air kami, 
dan memecah-belah masyarakat kami dan meracuni harapan-harapan dari 
generasi-generasi kami yang akan datang. Kehadiran tambang meningkatkan 
prostitusi, perjudian, alkoholisme, obat-obat terlarang, and perceraian kare-
na perubahan yang begitu cepat pada ekonomi lokal. 
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 § Perempuan-perempuan suku asli, secara khusus, menderita karena pemak-
saan budaya pertambangan dan ekonomi yang didasarkan pada uang kas. 

 § Industri-industri ekstraktif tidak bersedia untuk menerapkan pembagian sum-
ber daya dengan masyarakat pribumi pada basis yang adil dan merata.23

PERTANYAAN-PERTANYAAN UNTUK REFLEKSI 

 § Referensi-referensi mana saja yang secara khusus menolong dan berarti bagi 
Anda?

 § Setelah membaca dokumen-dokumen gereja dan dari Paus, apa yang telah 
memperluas pemahaman Anda, telah membuat Anda bertanya, dan telah 
memberikan penerangan bagi Anda dalam cara-cara yang baru?

 § Apa yang Anda rasakan secara pribadi dan sebagai sebuah komunitas 
setelah membuat refleksi pada bagian ini?

  

23Deklarasi Masyarakat Asli tentang Industri Ekstraktif, Oxford, United Kingdom, 15 April 2003. http://bank-
watch.org/documents/decl_wbeir_ip_04_03.pdf. Accessed February 8, 2014.  Dokumen ini diterbitkan dalam 
website dari CEE Bankwatch Network, yang bekerja di wilayah Eropa Tengah dan Timur untuk memantau kegia-
tan-kegiatan dari lembaga-lembaga keuangan internasional dan mengajukan alternatif-alternatif yang konstruk-
tif, ramah lingkungan serta sosial bagi kebijakan dan projek-projek yang mereka danai.
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3 aksi

Bagian Aksi1 menawarkan anjuran-anjuran praktis bagi perubahan perilaku 
pribadi maupun bersama. Termasuk di dalamnya adalah cara kerja untuk 
menghasilkan kerangka kerja legal dan implementasinya pada tingkat nasi-

onal dan internasional untuk memastikan sebuah masa depan yang berkelanjutan 
bagi Komunitas Dunia. 

AKSI-AKSI YANG DIANJURKAN2

1. mengakui besaR dan Pentingnya sebuah PeRsoalan

Pelajari atau kenali sendiri realitas tentang industri-industri di negaramu sendiri dan 
negara-negara di mana komunitas religiusmu berkarya. Pertimbangkan realitas ini 
dari satu atau lebih perspektif ketidakadilan sebagaimana dituangkan dalam Bagian 
I: MELIHAT—Alokasi Sumber Daya, Pengambilan kebijakan, Biaya-biaya Sosial, 
Perubahan-perubahan pada ekonomi lokal, Pemindahan, Kualitas Kepemimpinan 

1 Gambar-gambar orang pada bagian ini dan foto pada halaman ini berasal dari https://www.devp.org (Devel-
opment and Peace is the official international development organization of the Catholic Church in Canada and 
the Canadian member of Caritas Internationalis.) Gambar-gambar ini ditemukan pada edisi musim Fall 2013, A 
Voice for Justice Campaign. Diakses pada 5 Januari 2014.
2Empat langkah pertama yang dianjurkan di sini diambil dari “The Praxis—Exploring How These Teachings/
Statements Inform Taking Action for Justice,” Seminar tentang Ajaran Sosial Katolik dan Lingkungan, Social 
Action Office, CLRIQ, March 2002. http://sao.clriq.org.au/publications/cst_and_environment.pdf. Diakses pada 
5 Januari 2014.

Tambang nikel ini terletak 
di Pulau Palawan di Filipina, 
pulang yang terkenal dengan 

keanekaragaman hayati dan 
keajaiban alamnya. Kolam-kolam 

berwarna jingga tua adalah 
bendungan yang menampung 

sisa tambang. Kolam-kolam ini 
berada dekat dengan sebuah 

kali yang merupakan sumber air 
bagi masyarakat di dekat itu.
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dan Kerangka-kerangka Kerja Pengaturan, Risiko-risiko Lingkungan dan Kesehatan, 
dan Konflik. 

2. kembangkan teologi PemelihaRan CiPtaan yang sesuai yang mengantaRmu 
Pada eko-CenteRed, bukan ego-CenteRed.

Lihat sumber-sumber yang dicantumkan pada bagian akhir pagian ini sebagai ba-
caan-bacaan yang dianjurkan untuk membantumu mengembangkan teologi ini. 

3. PRomosikan sebuah CaRa hiduP sedeRhana dan sadaR ekologis. 

 § Pertimbangkan cara-cara untuk mengurangi konsumsi dan tunjukkan solidar-
itas dengan orang-orang miskin dan tak berdaya. Kami menganjurkan supaya 
Anda memperhatikan halaman 8-9 dan menilai dirimu dalam menggunakan 
bahan-bahan mineral dan produk-produk yang terdaftar pada halaman-halaman 
tersebut. 

 § Luangkan waktu setiap minggu untuk berkontak dengan dan menghargai alam. 
Hal ini tidak membutuhkan waktu yang begitu panjang tetapi cukup untuk 
menumbuhkan kesadaran akan keindahan, jalinan hubungan, sistem-sistem 
pertukaran, ekosistem-eskosistem di sekitar rumah, dan sebagainya....

 § Hidupilah “etika berkecukupan”...menggunakan hanya apa yang sungguh dibu-
tuhkan untuk kerja, hidup, waktu luang, makanan; supaya tersedia sarana yang 
cukup bagi semua orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. 

 § Carilah cara-cara untuk mengurangi penggunaan bensin dan sumbangkan atau 
daur ulang telepon-telepon tua, komputer-konputer tua, komputer-komputer 
game, dan sebagainya.  

 § Surati perusahaan-perusahaan dan minta mereka untuk: 

Ya yang Mahatinggi, penguasa 
segalanya, Tuhan Allah 

yang baik, milikmulah pujian, 
kemuliaan, hormat dan segala 
berkat. Pujilah Tuhanku hai 

semua ciptaan!—Madah Pujian bagi 

Alam, St. Fransiskus Assisi
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dan mata pencaharian kami.”—
Mr. Rakotoarimanana, Madagascar 

a)   memproduksi barang-barang bebas konflik dan ramah lingkungan

b)   mengimplementasikan secara penuh aturan-aturan atau hukum tentang 
transparensi dalam pembayaran kepada pemerintah dan tentang pencarian 
mineral yang bermasalah. 

 § Belilah berlian, perhiasan, barang-barang elektronik, dan barang-barang lain-
nya yang bersertifikasi “bebas konflik” dan terbuat dari material-material yang 
“bersih” yang digali dengan cara-cara yang menghargai lingkungan dan hak-hak 
asasi manusia. 

 § Temuilah kelompok-kelompok, terutama yang berada di lokasi-lokasi yang 
terkena dampak tambang, yang melawan atau mengambil sikap kritis terhadap 
industri pertambangan dan carilah kemungkinan untuk bekerja sama atau men-
jalin hubungan dengan mereka. 

 § Berikut adalah beberapa pokok pikiran untuk sebuah surat yang ditujukan kepa-
da seorang pemimpin yang berkecimpung dalam persoalan-persoalan tambang: 

a) Berusahalah untuk membangun semangat saling menghargai dengan mereka 
yang sedang Anda hadapi

b) Berterus teranglah tentang maksud Anda ketika menuntut terjadinya peru-
bahan: Tahu apa yang sudah dibuat oleh para pemimpin, puji usaha-usaha 
mereka jika memungkinkan, sampaikan persoalan, dorong perubahan yang 
dibutuhkan dan biarkan mereka tahu bahwa Anda berdoa bagi mereka. 
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4. beRusahalah untuk mengubah sistem-sistem/stRuktuR-stRuktuR yang tidak 
etis dan tidak Ramah lingkungan dalam industRi-industRi PeRtambangan

 § Doronglah perangkat hukum yang kuat. Surati para pembuat kebijakan berkai-
tan dengan persoalan-persoalan tentang industri pertambangan.

 § Advokasi. Doronglah para pembuat kebijakan/para petugas terpilih/korpora-
si-korporasi untuk mendukung transparansi dan usaha-usaha perdamaian. 

     Beberapa poin yang mungkin dibuat:

Contoh surat:

Yang terhormat...

Terima kasih untuk...____________. Saya mempunyai perhatian 
tentang_____

Saya mendorong Anda untuk melakukan________. Saya akan 
terus mengikuti perkembangan berkaitan jawaban Anda terhadap 
masalah ini.

Ketahuilah bahwa saya berdoa untuk Anda dan mereka yang 
Anda cintai.

Hormat saya, 
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 § Tanyakan tentang jaminan-jaminan apa yang ada untuk menjaga dan melind-
ungi tanah dan air kita dari segala akibat yang tidak baik dari eksplorasi dan 
pertambangan gas/minyak 

 § Ungkapkan keprihatian tentang kemungkinan kontaminasi sebagai akibat dari 
proses pertambangan

 § Ungkapkan keprihatinan bahwa air yang sedang digunakan dalam pertamban-
gan mengurangi persediaan air bagi pertanian. 

 § Tunjukkan kemungkinan kontaminasi pada tanah oleh bahan-bahan kimia yang 
digunakan dalam pertambangan

 § Ungkapkan keprihatinan bahwa tanah pertanian yang baik sedang diganggu 
oleh adanya sumur-sumur minyak pada lahan pertanian 

 § Kenali gangguan pada pertanian yang diakibatkan oleh pelebaran jalan, su-
mur-sumur minyak, lalu lintas dan pipa-pipa saluran 

 § Kenali kesulitan-kesulitan para petani dalam mencari para pekerja karena peru-
sahaan-perusahaan gas membayar dengan gaji yang tinggi

 § Sampaikan perpecahan yang terjadi di desa-desa atau dusun-dusun sebagai 
akibat dari janji kemakmuran dari industri pertambangan dan kemungkinan 
kehilangan mata pencaharian bagi keluarga-keluarga petani. 

 § Ungkapkan keprihatian tentang apa yang dibuat dengan air yang terkontaminasi 
sebagai akibat dari proses pertambangan.

 § Dukung kemampuan pemerintah untuk mengurus penghasilan pertambangan 
melalui cara-cara yang mengurangi korupsi dan mempromosikan pembangunan 
manusia dalam bidang-bidang seperti pendidikan dan kesehatan

“Tambang mencemar air kami dan 
meracuni darah kami.”—Eliza 

Hernandez, Filipina
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 § Biasakan diri dengan dan berusahalah untuk mendorong penerapan Inisiatif 
Transparasi Industri-industri Ekstraktif (ETII) yang mencantumkan daftar pemer-
intah negara-negara dan perusahaan-perusahaan yang secara sukarela menga-
takan persetujuannya untuk mengikuti standar-standar dan pedoman-pedoman 
yang sudah ditetapkan serta mempublikasikan “apa yang mereka bayar” sehing-
ga aliran dana yang besar yang terjadi lebih terbuka dan transparan. 

 § Dorong dan fasilitasilah dialog di antara para pemangku kepentingan. Un-
tuk melindungi hidup dan martabat orang-orang miskin dan untuk menjamin 
bahwa keuntungan-keuntungan potensial dari penggalian sumber daya alam 
terealisasi, semua pihak yang terlibat dalam sektor industri pertambangan—
produsen-produsen dan konsumen-konsumen—perlu menyesuaikan cara kerja 
mereka dan bekerja sama. 

 § Dorong dan fasilitasi persetujuan yang dibuat secara bebas, sebelum sebuah 
projek dimulai dengan informasi yang memadai, serta diskusi bersama. Secara 
istimewa, para warga suku asli memiliki hubungan tradisional, spiritual dengan 
tanah yang membuat mereka sangat rentan terhadap efek buruk dari proyek per-
tambangan yang menghancurkan budaya dan pandangan hidup mereka, selain 
pelanggaran terhadap hak-hak lainnya (lingkungan, kesehatan, kesejahteraan). 
Seringkali pemahaman holistik tentang orang-orang suku asli ini tidak dimiliki 
ataupun dihargai oleh perusahaan-perusahan yang melakukan proyek-proyek 
pertambangan. Hal ini mendatangkan tantangan-tantangan khusus dalam meng-
hadapi akibat-akibat negatif yang potensial ataupun aktual. 

“Tambang akan memindahkan 
desa kami dan kami tidak bisa 

berkata apa-apa.”—Arturo Castro, 

Peru

3Dari “Faith-based principles on actions of extractive industries.” Maryknoll Office for Global Concerns (http://
www.maryknollogc.org/article/faith-based-principles-actions-extractive-industries). Kami menggantikan “ek-
straktif” dengan “tambang”. Diakses pada 28 Februari 2014. 
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 § Berdialog-lah dengan korporasi-korporasi sektor pertambangan tentang mas-
alah-masalah yang berkaitan dengan persetujuan yang bebas, sebelum sebuah 
projek dimulai dengan informasi yang memadai, serta yang tekait dengan 
dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas-aktivitas mereka. 

 § Tanggapi sinyal siaga dan undangan-undangan lainnya untuk terlibat dalam 
membantu mendukung kebijakan-kebijakan yang mengedepankan penggunaan 
sumber daya atas cara yang berkontribusi pada pembangunan manusia, mem-
promosi hak-hak asasi manusia dan mengurangi konflik. 

5. Panggilan untuk sebuah model Pembangunan alteRnatif. 

Model yang mengglobal sekarang ini mencakup sebuah penekanan yang berat 
pada pertumbuhan ekonomi. Sebuah model alternatif sejatinya didasarkan pada 
sebuah sistem nilai yang berbeda yang menempatkan manusia pada pusat sasa-
ran-sasaran pembangunan dan mempromosikan kesetaraan serta keadilan sosial; 
perlindungan, penggunaan berkelanjutan dan penanganan lingkungan dan sum-
ber-sumber daya alam; dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia yang 
fundamental. 

REKOMENDASIKAN KEPADA MEREKA YANG TERLIBAT DALAM IN-
DUSTRI-INDUSTRI PERTAMBANGAN UNTUK MEMATUHI PRIN-
SIP-PRINSIP BERIKUT3

1. komitmen teRhadaP hak-hak asasi manusia dan keadilan lingkungan

 § Menurut Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, in-
dustri-industri pertambangan harus menghargai dan mendukung martabat priba-

Peserta Survei Pertambangan 
2013 memberikan contoh Best 
Practices. Beberapa dari ini 
tersedia di halaman web dari 

Kelompok Kerja Keutuhan 
Ciptaan.— 

http://jpicroma.wix.com/

jpicroma#!integrity-of-creation/c1b8q
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di manusia, termasuk hak untuk menjaga kebersamaan global dan mengem-
bangkan sumber-sumber daya alam yang berkelanjutan.

 § Industri-industri pertambangan harus menghargai hak-hak pribadi dan hak-hak 
dari organisasi-organsisasi yang tidak setuju untuk menyampaikan ketidaksetu-
juan mereka melalui protes, negosiasi dan cara-cara tanpa kekerasan lainnya.

2. tRansPaRansi dan akuntabilitas 

 § Kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan tentang industri-industri pertam-
bangan harus bersifat transparan dan melibatkan partisipasi berarti dari para 
pemangku kepentingan yang paling tak berdaya. 

 § Industri-industri pertambagan harus mengedepankan kesejahteraan bersama 
dan dievaluasi dalam terang dampaknya pada lingkungan dan juga mereka yang 
paling tak berdaya seperti: perempuan, orang-orang suku asli, dan mereka yang 
jatuh miskin.

 § Industri-industri pertambangan harus mempekerjakan para anggota masyarakat 
setempat dan membantu membiayai proyek-proyek sosial, pendidikan dan 
pembangunan untuk meningkatkan ekonomi lokal dan nasional serta menjamin 
pertumbuhan yang berkelanjutan. 

 § Industri-industri pertambangan harus menghargai peran pemerintah yang sah, 
bekerja sama dengan masyarakat sipil, bekerja bersama untuk menetapkan ke-
bijakan-kebijakan berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteran masyarakat 
dan alam dunia. Untuk menjamin keadilan yang restoratif bagi keluarga-keluar-
ga dan komunitas-komunitas yang terkena dampak, pihak ketiga yang indepen-
den harus membantu menyelesaikan pengaduan.
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3. kesimPulan

Komunitas-komunitas lokal mempunyai hak untuk ditanyai pendapat dan didengar-
kan dalam segala eksplorasi sumber daya alam dan pembangunan di daerah mere-
ka. Karena itu, industri-industri pertambangan harus mengadopsi kebijakan-kebija-
kan yang mengamanahkan bahwa kebijakan-kebijakan itu memperoleh persetujuan 
yang komprehensif dari masyarakat lokal, persetujuan yang bebas sebelum sebuah 
projek dimulai dengan informasi yang memadai,, sebelum proyek-proyek industri 
apapun dimulai (FPIC: Free, Prior and Informed Consent). Konsultasi ini mencakup 
hak-hak masyarakat untuk menolak proyek-proyek.
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DOA: MEDITASI TERBIMBING

Tata ruang: sebuah globe, atau gambar satelit dunia, atau sebuah peta dunia; be-
berapa batu. 

Sangat dianjurkan agar pemimpin doa membuat saat hening selama meditasi.

Persiapan awal: pusatkan perhatian Anda pada kehadiran Tuhan, duduklah dengan 
tenang. 

Meditasi: Perhatikan sepatu yang sedang Anda pakai. Sepatu itu mungkin saja ter-
diri dari material-material bahan bakar fosil, atau mengandung potongan-potongan 
logam. Bawalah para petambang, mereka yang mengumpulkan material-material 
untuk sepatu Anda, ke dalam doa ini. ...

Mungkin Anda sedang menggunakan salib atau simbol komunitas religius Anda. 
Mungkin Anda menggunakan sebuah cincin kaul. Bawalah para petambang, yang 
mengumpulkan logam-logam untuk barang-barang penting itu, ke dalam doa ini....

Consider your clothing. Perhaps it is made of synthetic materials or plastic buttons 
or metal buckles or studs. Bring the miners who first extracted the oil and the metal 
for your clothing, to this prayer. …

If you are wearing a watch or jewelry, bring the miners, who gathered the necessary 
minerals for you, to this prayer. …  

You may be wearing glasses or have dental work that contains metal. Bring the min-
ers, who extracted the oil and metal for your glasses and dental work, to this prayer. 
…

Perhatikan pakaian Anda. Mungkin pakaian itu terbuat dari bahan-bahan sintetik 
atau kancing-kancing plastik atau gesper atau kancing logam. Bawalah para petam-
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bang yang pertama kali menggali minyak dan logam bagi pakaianmu, ke dalam 
doa ini...

Jika Anda sedang memakai jam tangan atau perhiasan, bawalah para petambang, 
yang mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan bagi Anda, ke dalam doa ini...

Anda mungkin sedang menggunakan kacamata atau memiliki gigi palsu yang men-
gandung logam. Bawalah para petambang, yang menggali minyak dan logam untuk 
kacamata dan perawatan gigi Anda, ke dalam doa ini....

Anda mungkin mempunyai telepon genggam. Anda mungkin meninggalkan laptop 
atau desktop Anda di kantor Anda,...tablet atau barang-barang elektronik lainnya....
Bawalah para petambang, yang mengumpulkan bahan-bahan dan logam-logam 
dan minyak bagi teknologi Anda, ke dalam doa ini....

Ruang kudus ini sekarang dipenuhi oleh banyak petambang—laki-laki, perempuan, 
dan anak-anak – yang kerja kerasnya sudah berkontribusi bagi kualitas hidup kita. 
Berterimakasihlah kepada mereka... Berterimakasihlah kepada Tuhan atas karunia 
tenaga kerja mereka... Berdoalah bagi kesehatan dan keamanan mereka... Berdoa-
lah bagi hak-hak asasi dan martabat mereka... Mohonkanlah kepada Tuhan penger-
tian akan apa yang Anda dapat lakukan sebagai sebuah ungkapan rasa syukur. 

PILIHAN DOA YANG LAIN

Pada musim semi tahun 2013, Kelompok Kerja Keutuhan Ciptaan menyediakan se-
buah ibadat sabda tentang industri esktraktif: Doa Khusus bagi Hari Lingkungan Se-
dunia (http://media.wix.com/ugd/e7a99a_d67b7d230d9b4386a0a1df7b7a6e6dc1.
pdf).
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http://development.savethetarkine.org/wp-content/uploads/2011/12/a-Savage-River-Pit-2.jpg
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suMber-suMber yang dianjurkan

Tentang Kelompok Kerja Keutuhan Ciptaan dari Komisi JPIC USG/UISG dapat dili-
hat lebih lanjut di: http://jpicroma.wix.com/jpicroma#!integrity-of-creation/c1b8q.

Selain website yang sudah dikutip pada bagian Melihat Menilai dan Aksi, kami juga 
menawarkan sumber-sumbe berikut: 

EKO TEOLOGI DAN SPIRITUALITAS

Para pengarang ini akan membawa Anda kepada para pengarang lain.

Berry, Thomas. The Dream of the Earth. Sierra Club ©1988. A classic. 

Berry, Thomas. The Christian Future and the Fate of the Earth. Orbis Books. 2009

Cannato, Judy. Radical Amazement: Contemplative Lessons from Black Holes, Su-
pernovas, and Other Wonders of the Universe. Sorin Books ©2006. 

Dalai Lama. The Universe in a Single Atom: the Convergence of Science and Spiri-
tuality. Three Rivers Press. 2005.

Delio Ilia. From Teilhard to Omega: Co-creating an Unfinished Universe. Orbis 
Books © 2014. 

Delio, Ilia. The Emergent Christ: Exploring the Meaning of Catholic in an Evolution-
ary Universe. Orbis Books ©2011.

Delio, Ilia. The Unbearable Wholeness of Being: God, Evolution, and the Power of 
Love. Orbis Books©2013.
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Edwards, Denis. Earth Revealing; Earth Healing: Ecology and Christian Theology. 
Liturgical Press ©2001.

Edwards, Denis, Ecology at the Heart of Faith: The Change of Heart that Leads to a 
New Way of Living on Earth. Orbis Books ©2006.

Edwards Denis. How God Acts: Creation, Redemption, and Special Divine Action. 
Fortress Press ©2010.

Lysack, Rev. Dr. Mishka, dan Karri Munn-Venn, editors. Living Ecological Justice: A 
Biblical Response to the Environmental Crisis. An ecumenical worship and action 
guide on creation care. Citizens for Public Justice ©2013.

McDonagh, Sean. To Care for the Earth: A Call to a New Theology. Bear & Co. 
©1987. Subsequent works.

McFague, Sallie. The Body of God: An Ecological Theology. Augsburg Fortress © 
1993.

Rasmussen, Larry L. Earth Community Earth Ethics. Orbis Books ©1998.

Ress, Mary Judith, Ecofeminism in Latin America. Orbis Books ©2006.

Teilhard de Chardin, Pierre. The Hymn of the Universe. Harper and Row ©1961. 
Dapat diunggah di https://ia700605.us.archive.org/34/items/HymnOfTheUniverse/
Hymn_of_the_Universe.pdf.

Wessles, Cletus. The Holy Web: Church and the New Universe Story. Orbis Books 
©2000.

Care for Creation in the Daily Life of the Friars Minor, dalam Bahasa Inggris, Span-
yol dan Italia. http://www.ofm.org/01docum/jpic/DailylLifeEcology_ENG.pdf.
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ENSIKLIK KEPAUSAN DAN DOKUMEN GEREJA LAIN

Central African Bishops Conference (ACERAC). The Church and Poverty in Central 
Africa: The Case of Oil, July 2002. http://www.relufa.org/programs/economicjustice/
documents/AfricanBishopsStatementonOilandPovertyEnglish.pdf

Pope Benedict XVI. Letter to the Bishops of Latin America and the Caribbean, June 
29, 2007. http://www.celam.org/aparecida/Ingles.pdf.

Pope Benedict XVI. Meeting with the Clergy of the Dioceses of Belluno-Feltre 
and Treviso, July 24, 2007. http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speech-
es/2007/july/documents/hf_ben-xvi_spe_20070724_clero-cadore_en.html

Pope Benedict XVI. Caritas in Veritate, June 29, 2009. http://www.vatican.va/
holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_cari-
tas-in-veritate_en.html 

Pontifical Council for Justice and Peace. Compendium of the Social Doctrine of the 
Church, May 26, 2006. http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/just-
peace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_en.html 

Pope Francis. “Greeting to Mining Industry Representatives for Day of Reflection,” 
September 9, 2013. http://www.zenit.org/en/articles/pope-francis-greeting-to-min-
ing-industry-representatives-for-day-of-reflection 

Synod of African Bishops. Instrumentum Laboris, March 19, 2009. http://www.
vatican.va/roman_curia//synod/documents/rc_synod_doc_20090319_instrlabor-afri-
ca_en.html 

United States Conference of Catholic Bishops (USCCB). Background on Natural Re-
sources: Promote Health, Reduce Violent Conflict, Ensure Development, February 
2013. http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/global-issues/
trade/upload/2013-02-Natural-Resources-Backgrounder-FINAL
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Bishop Michael Bransfield. “On My Holy Mountain: Mine Safety in West Virginia,” 
Wheeling-Charleston Diocese Pastoral Letter 2010. Released after the April 5, 2010 
deaths of 29 of the 31 miners on site. http://209.240.5.45/files/Pastoral_Letter/Web_
Pastoral%20Letter_Mine%20Safety.pdf 

WEBSITE DAN VIDEO ON-LINE

350.org: Kampanye online untuk membangun sebuah gerakan global untuk iklim, 
pengorganisasian kelompok akar rumput dan aksi-aksi massa dikoordinasikan oleh 
sebuah jaringan global yang aktif di 188 negara. Kampanye-kampanye yang sudah 
dibuat (sampai 2014): hentikan batu penjuru XL jaringan pipa, keluar dari bahan 
bakar fosil. 

CAFOD: adalah sebuah agen bantuan resmi dari Gereja Katolik di Inggris dan 
Wales. http://www.cafod.org.uk/. Kampanye untuk transparensi dalam ekstraksi 
mineral: http://www.cafod.org.uk/News/Campaigning-news/Love-truth-2012-02-17 
“Cintailah kebenaran: bukalah buku-buku tentang ekstraksi mineral” (pemutakhiran 
data pada 18 Juni 2012) Transparansi dalam industri gas, minyak dan tambang sejak 
2002 ketika mereka membantu mendirikan Publish What You Pay.

Catholic Climate Covenant:  http://catholicclimatecovenant.org/catholic-teachings/
energy-statements/

Laman ini mempunyai link ke banyak sumber: Pernyataan tentang energi: oleh 
Komisi USCCB (Konperensi Para Uskup Amerika Serikat) untuk Pembangunan So-
sial dan Perdamaian Dunia; Dimensi-dimensi moral dari kebijakan energi; Energi 
bersih; Pasir ter; Fracking/Gas alam.
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International Council on Mining and Minerals: Dewan internasional untuk pertam-
bangan dan metal ini didirikan pada tahun 2001 untuk meningkatkan pembangu-
nan berkelanjutan di dalam industri pertambangan dan logam. Dewasaini mereka 
membawahi 21 perusahaan tambang dan logam serta 33 asosiasi nasional and 
regional dan asosiasi-asosiasi perdagangan global untuk menjawabi tantangan-tan-
tangan utama bagi pembangunan berkelanjutan. http://www.icmm.com/.

KAIROS Inisiatif ekumenis untuk keadilan di Kanada beranggotakan 11 Gereja dan 
organisasi religius yang bekerja secara setia untuk keadilan ekologis dan hak-hak 
asasi manusia. http://www.kairoscanada.org/sustainability/resource-extraction/

Publish What You Pay: (PWYP) Merupakan sebuah jaringan global yang terdiri dari 
organisasi-organisasi masyarakat sipil yang bersatu untuk mempromosikan sebuah 
pola pertambangan yang terbuka dan akuntabel, sehingga penerimaan dari minyak, 
gas dan pertambangan sungguh memperbaiki hidup kaum perempuan, laki-laki 
dan kaum muda di negara-negara yang kaya akan sumber alam. Jaringan global 
ini beranggotakan lebih dari 750 anggota di seluruh dunia, termasuk organisasi-or-
ganisasi hak-hak asasi manusia, pembangunan, lingkungan dan keagamaan. http://
www.publishwhatyoupay.org

Tearfund: Sebuah kelompok terkemuka untuk penanggulangan dan pembangunan, 
dalam kerjasama dengan perwakilan-perwakilan kristiani dan Gereja-Gereja di 
seluruh dunia untuk mengatasi sebab dan akibat-akibat dai kemiskinan. Kampa-
nye tranparensi dari organisasi ini: “Unearth the Truth Q&A” (2012) http://www.
tearfund.org/~/media/files/main%20site/campaigning/governancecorruption/un-
earth%20the%20truth%20faq.pdf
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Putting Ourselves in Their Shoes: The Dialogue Table of Tintaya:  http://vimeo.
com/32384076  Video tentang praktik-praktik terbaik, dalam bahasa Ingris dan 
Spanyol. 

DOKUMENTER/FILEM

Fracking: Gasland (2010) dan Gasland Part II (2013), Promised Land (2012)

Gold Fever: sebuah dokumenter terbaru tentang Guatemala dan konflik per-
tambangan di sana. Berita tentang Gold Fever: https://www.facebook.com/
events/298813520261101/

KOMENTAR TAMBAHAN

 § Eko teologi kristiani menggunakan sebagai sumbernya tulisan para pengarang 
seperti Pierre Teilhard de Chardin, filsuf Alfred North Whitehead, dan sejar-
awan kebudayaan Thomas Berry. Dalam Protestatisme kita temukan para teolog 
seperti John B. Cobb, Jr., Jürgen Moltmann, dan Michael Dowd; dalam Ekofemi-
nisme: Rosemary Radford Ruether, Catherine Keller, dan Sallie McFague; dalam 
Katolisisme Roma: F. Haught; dan dalam Gereja Ortodoks: George Nalunnakkal 
(kini juga Uskup Geevarghese Mor Coorilose)

 § Teologi penciptaan merupakan satu tema penting dari eko teologi yang dikem-
bangkan dan dipopulerkan oleh Matthew Fox.

 § Abraham Joshua Heschel dan Martin Buber, keduanya adalah teolog Yahudi, tel-
ah meninggalkan pengaruhnya untuk eko teologi kristiani, dan menjadi sumber 
inspirasi penting bagi eko teologi Yahudi.
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 § Eko teologi Hindu mencakup penulis seperti Vandana Shiva. Seyyid Hossein 
Nasr, teolog musom, adalah satu dari suara-suara awal yang menyerukan agar 
dibuat sebuah evaluasi ulang atas hubungan dunia Barat dengan alam. 

 § Annie Dillard, seorang penulis Amerika Utara, juga mengaitkan sejumlah ob-
servasi atas alam dengan refleksi filosofis dalam sejumlah tulisan tentang eko 
teologi, termasuk Pilgrim at Tinker Creek.

SUMBER-SUMBER DALAM BAHASA INDONESIA

 § Alex Jebadu, cs (ed.). Pertambangan di Flores-Lembata Berkah atau Kutuk?. 
Maumere: Ledalero, 2009.

 § Beny Denar, Mengapa Gereja (harus) tolak tambang. Sebuah tinjauan etis, filo-
sofis dan teologis atas korporasi tambang: Maumere: Ledalero 2015

 § Boni Hargens (ed.). Kebuntuan Demokrasi Lokal di Indonesia. Jakarta: Parrhesia, 
2009.

 § Dale, Cypri Jehan Paju. Kuasa, Pembangunan dan Pemiskinan Sistemik. Labuan 
Bajo: Sunspirit Books, 2013.

 § Hasiman, Ferdy. Monster Tambang Gerus Ruang Hidup Warga Nusa Tenggara 
Timur. Jakarta: JPIC – OFM Indonesia, 2014.

 § Keraf, Sonny. Etika Lingkungan Hidup. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

 § Rikard Rahmat (ed.). Gereja Itu Politis. Jakarta: JPIC OFM, 2012.
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