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Jakarta, Kompas - Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta meminta Bupati Kutai

Kartanegara mengawasi dan mengontrol penambangan batu bara yang dilakukan perusahaan

pemegang kuasa pertambangan yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Ia

menyatakan, Kementerian Lingkungan Hidup tidak berwenang menindak tiga perusahaan tak

berizin yang menambang batu bara di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.

Hal itu disampaikan Gusti di Jakarta, Rabu (31/3), menanggapi temuan Dinas Kehutanan

Kalimantan Timur bahwa tiga perusahaan tetap menambang batu bara di Taman Hutan Raya

Bukit Soeharto meskipun izin operasinya telah habis. Ketiga perusahaan tak berizin itu

kedapatan menambang batu bara di Bukit Soeharto, Minggu (28/3).

”Karena izin pertambangan ketiga perusahaan itu diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kutai

Kartanegara, seharusnya dia (bupati) yang mengontrol kegiatan ketiga perusahaan itu.

Penindakan tambang tanpa izin di dalam kawasan konservasi bukan merupakan Kementerian

Lingkungan Hidup. Itu merupakan kewenangan sektor kehutanan. Kami hanya berwenang

menindak perusahaan tambang yang tidak melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan

upaya pemantauan lingkungan,” kata Gusti di Jakarta, pekan lalu.

Menyikapi maraknya penerbitan izin dan penambangan batu bara di Kalimantan, Gusti

menyatakan, pemerintah daerah yang akan menerbitkan izin pertambangan baru wajib

menyelesaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

”Jika hasil KLHS menunjukkan daya dukung dan daya tampung lingkungan telah terlampaui, izin

baru tidak bisa diterbitkan. Kami akan mengontrol pelaksanaan KLHS oleh pemerintah daerah.

Penambangan baru harus dilengkapi izin lingkungan,” kata Gusti.
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Dia mengatakan, saat berkunjung ke Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Jumat lalu, ia

menemukan dua perusahaan menambang batu bara di Bukit Soeharto tanpa melakukan upaya

pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan Lingkungan. ”Mereka telah dipanggil dan akan

dikenai denda administratif. Itu bukan sanksi ringan. Mereka harus laksanakan penghijauan

kembali, dan mengolah air limbah pertambangan,” ujarnya.

Secara terpisah, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Siti Maemunah

menyatakan, penambangan batu bara di Bukit Soeharto oleh perusahaan tidak berizin terjadi

karena pemerintah enggan menerapkan mekanisme sanksi terhadap para perusak lingkungan.

”Itu bukti pemerintah hanya menjadi fasilitator administrasi perizinan penambangan tanpa mau

menjalankan kewenangan menerapkan sanksi,” kata Siti.

Dia menyatakan, berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas penambangan batu

bara di Kalimantan jelas menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak mampu mengontrol

aktivitas pertambangan di wilayah mereka. Hal itu karena mereka lebih berorientasi pada

pendapatan asli daerah daripada kelestarian lingkungan.

”Ironisnya, Kementerian Lingkungan Hidup dipandang sebelah mata oleh para penambang. Baru

dua hari sebelumnya, Menteri berkunjung ke Bukit Soeharto, tetapi perusahaan tak berizin tetap

berani menambang batu bara di sana. Seharusnya, pemerintah pusat mulai memidanakan

perusahaan tambang yang melanggar aturan,” katanya. (ROW)
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