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Gubernur Kaltim Bilang Malu
Berbagai Kalangan Minta Pemberian Sanksi Tegas bagi Pelanggar

Rabu, 27 Januari 2010 | 03:41 WIB

SAMARINDA, KOMPAS - Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengaku malu

terhadap keberadaan 1.180 kuasa pertambangan batu bara dari pemerintah kabupaten/kota dan

32 izin usaha pertambangan batu bara dari pemerintah pusat.

Oleh karena, menurut dia, hal itu menggambarkan keamburadulan pengelolaan lingkungan hidup

dan pemanfaatan sumber daya alam di Kalimantan Timur.

Awang mengharapkan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota menghentikan

pemberian izin usaha pertambangan baru.

”Sepertinya kami tidak berbuat apa-apa. Karena itu, hentikan saling menyalahkan dan jangan lagi

keluarkan izin-izin baru,” kata Awang kepada pers seusai melantik pejabat eselon dua di Kantor

Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Selasa (26/1).

Awang berjanji memberikan peringatan kepada bupati dan wali kota yang banyak menerbitkan

kuasa pertambangan (KP) batu bara. ”Namun, perlu diingat, peringatan itu bukan sanksi hukum.

Yang bisa mencabut KP-KP itu tetaplah yang mengeluarkannya,” kata Awang. Dalam hal ini, yang

berhak menerbitkan KP adalah bupati atau wali kota.

Awang Faroek juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menghentikan

pemberian izin usaha pertambangan batu bara yang baru. Kementerian Kehutanan juga diminta

tidak lagi menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan batu bara. ”Saya

siap menghadap Presiden untuk membicarakannya,” katanya.

Produk Awang sendiri

Pada kesempatan terpisah, Bupati Kutai Timur Isran Noor mengatakan, dirinya telah mencabut

12 KP dari 38 KP yang pernah terbit. Ke-38 KP itu terbit di era bupati sebelumnya, yakni Awang
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Faroek (yang kini menjabat sebagai Gubernur Kaltim).

Adapun saat Mahyuddin menjabat sebagai Bupati Kutai Timur (kini Mahyudin duduk sebagai

anggota DPR), ia tidak menerbitkan KP.

Awang mengakui, selama menjabat sebagai Bupati Kutai Timur, ia menerbitkan 38 KP.

”Pencabutan 12 KP itu sebab sebanyak tujuh KP di antaranya terbit di dalam kawasan

konservasi Taman Nasional Kutai. Saya cabut karena jelas melanggar aturan dan saya tidak

mau dijerat,” kata Isran Noor.

Adapun lima kuasa pertambangan lainnya dicabut karena tak kunjung melanjutkan tahapan

perizinan dari penyelidikan umum ke eksplorasi. Isran Noor mempertimbangkan lima KP itu tidak

bakal diberikan kepada peminat lainnya.

Sementara itu, penjabat Bupati Kutai Kartanegara Sulaiman Gafur mengatakan sedang

mengupayakan mengurangi jumlah 687 KP yang terbit di era bupati-bupati sebelumnya. Ia

mengklaim tidak ada KP yang terbit sejak Januari 2010 saat dirinya dilantik menjadi penjabat

Bupati Kutai Kartanegara.

”Kami sedang mendata berapa KP yang bakal dicabut karena tidak mereklamasi lahan, tidak

serius melanjutkan tahapan perizinan, dan tumpang tindih dengan kawasan lainnya,” kata

Sulaiman, yang sebelumnya adalah Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretaris Provinsi Kaltim.

Senin lalu, di Jakarta, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan sudah mengultimatum bahwa pelaku

perambahan hutan lindung dan konservasi harus ditindak karena merupakan tindak pidana serius.

Kementerian Kehutanan telah membentuk tim gabungan bersama kepolisian, kejaksaan, dan

Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindak para perambah kawasan hutan lindung.

”Itu sudah kami ingatkan kepada para bupati dan pengusaha yang tidak memiliki izin akan ditindak

tegas. Itu tindak pidana,” kata Zulkifli.

Berbagai tanggapan

Direktur Pusat Penelitian Hutan Tropis Universitas Mulawarman Chandradewana Boer

menyarankan, selain izin usaha pertambangan dikurangi, tambang harus jauh dari permukiman.

Komentar lain datang dari Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Irwandy Arif,

Ketua Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia Herman Afif Kusumo, Ketua Umum Forum

Reklamasi Hutan pada Lahan Bekas Tambang Jeffrey Mulyono, dan Koordinator Nasional Koalisi

Nasional Publish What You Pay Ridaya Laodengkowe yang mewanti-wanti agar para pelanggar

hukum lingkungan itu diberi sanksi tegas karena ekses yang ditimbulkannya menyengsarakan

masyarakat luas.

Irwandy Arif menyatakan, selama masa transisi, sejak otonomi daerah diberlakukan tahun 2001

hingga UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara dijalankan tahun 2009, ribuan kuasa

pertambangan dikeluarkan pemerintah daerah. Banyak kuasa pertambangan yang dikeluarkan

pemerintah daerah tak sesuai peruntukannya, misalnya pada daerah yang telah ada kuasa

pertambangan sebelumnya, bahkan merambah ke hutan lindung dan taman konservasi serta

menambang tanpa izin resmi.
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Jeffrey Mulyono menyatakan, reklamasi lahan bekas tambang seharusnya tidak dinilai sebagai

beban bagi pengusaha pertambangan, melainkan sebagai investasi. Jika lahan bekas tambang

itu dijadikan hutan tanaman industri, hasil hutan justru memiliki nilai ekonomis tinggi.

(WER/FUL//BRO/AHA/HAM/EVY/HRD)

Ada 11 Komentar Untuk Artikel Ini. Posting komentar Anda

arip senjaya @ Rabu, 27 Januari 2010 | 20:30 WIB

ada perbedaan yg jelas antara 'malu' dan 'malu-maluin'. agaknya 'malu-maluin' adalah penyakit mereka yg cuci tangan.

sekarang 'malu', dulu...'mau' jangan-jangan

M idrus @ Rabu, 27 Januari 2010 | 19:54 WIB

yg penting tindakan nyata bkn statemen, apa latar belakang p awang mengeluarkan ijin38 KP? kalau bkn uang pelicin

yg jumlahnya milyaran utk memperkaya diri...

eddy @ Rabu, 27 Januari 2010 | 13:52 WIB

Kok yang dari Kaltim yang peduli tentang kerusakan alam hanya dari Unmaul.... mana LSM yang mengatakan dari

Kaltim diem saja....

rakyat @ Rabu, 27 Januari 2010 | 12:24 WIB

awalnya rakus, akirnya malu (bagus masih punya malu)

benedikus @ Rabu, 27 Januari 2010 | 09:01 WIB

kita terlalu banyak menguras sumber daya alam. terutama di daerah kaltim, tetapi tidak di barengi dgn aspek

pembangunan sumber daya manusia. pertanyaannya bagaimana nasib kaltim setelah sda habis. sdmnya msh stagnan

atau bahkn mengalami kemunduran. anak mskn berprestasi di sktr tambang tdk dp melanjutkn ke PT, pdhl tambang

bertebaran di mana-mana.
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