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Kami Tak Sanggup Menghentikan

Kerakusan Ini...
Senin, 25 Januari 2010 | 03:59 WIB

Oleh Ambrosius Harto Manumoyoso dan A Handoko

Rakus. Begitu kesan pertama saat melihat sebagian hutan pendidikan dan penelitian milik

Universitas Mulawarman, Samarinda, di kawasan Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto,

digerogoti.

Pihak kampus tak bisa berbuat banyak, bahkan ketika hutan yang terletak di Kabupaten Kutai

Kartanegara, Kalimantan Timur, tersebut ditambang secara liar oleh berbagai kalangan. ”Kami

tidak mampu menghentikan kerakusan ini. Kewenangan kami cuma memakai hutan ini untuk

kepentingan pendidikan dan penelitian, tidak lain dari itu,” kata Direktur Pusat Penelitian Hutan

Tropis Universitas Mulawarman (PPHT Unmul) Chandradewana Boer.

Tanggal 14 Januari lalu, Boer menunjukkan seluk-beluk hutan di wilayahnya, termasuk melihat

seberapa parah penambangan yang telah berlangsung saat ini. Benar saja, hati tersayat

melihatnya.

Betapa tidak. Hutan seluas lebih dari 40 kali lapangan sepak bola atau sekitar 40 hektar dari

20.271 hektar hutan yang dikelola Unmul itu sedang dihancurkan. Permukaan tanah dikupas dan

materialnya dipindah-pindah. Perut bumi diacak-acak dan dibongkar agar batu bara bisa diambil

dan dijual.

Pertambangan masih berlangsung, tetapi sudah menyisakan lubang galian (pit) yang amat lebar

dan sangat dalam, mencapai 150 meter. Dasar dan dinding pit itu hitam sebagai bukti bahwa

hutan Unmul itu mengandung batu bara yang melimpah. Buldoser, eskavator, traktor, truk, dan

mobil gardan ganda berseliweran di jaringan jalan dalam pit, seperti berlomba.
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Kegiatan seperti itu bukan hanya di lahan Unmul saja. Di sekeliling Tahura Bukit Soeharto

beroperasi 19 perusahaan pemilik kuasa pertambangan dengan izin dari Pemerintah Kabupaten

Kutai Kartanegara. Yang ironis, 12 kuasa pertambangan di antaranya mengelola lahan konsesi

yang ternyata tumpang tindih, seluas 1.156 hektar, dengan hutan Unmul.

Meskipun ditunjuk sebagai pengelola oleh Kementerian Kehutanan, Unmul tidak mampu

menghentikan pertambangan. Yang mengenaskan, operasi tambang batu bara itu ternyata legal

akibat adanya tiga Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan yang saling berbeda mengenai

koordinat tata batas Tahura Bukit Soeharto. Padahal, SK-SK itu menjadi dasar bagi Pemerintah

Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meminta rekomendasi Kementerian Kehutanan guna

penerbitan kuasa pertambangan.

Dalam konteks itu, SK terbaru bernomor 577 Tahun 2009 membatalkan SK 270/1991 dan SK

419/2004. Namun, kuasa-kuasa pertambangan yang telanjur keluar berdasarkan dua SK

terdahulu tetap berlaku sampai izinnya habis.

Untuk mencapai pelabuhan harus melalui jalan-jalan dalam hutan ini. Boer dan kami pun harus

ditanyai ini-itu oleh satuan pengamanan perusahaan tambang batu bara untuk masuk ke kawasan

Unmul tersebut. Tuan rumah ternyata tidak leluasa menyusuri hutan milik mereka.

Di hutan Unmul bahkan juga ada ladang, permukiman, menara telekomunikasi, dan instalasi listrik.

Kerusakan bertahun-tahun akibat pembalakan, perambahan, dan pertambangan mengakibatkan

tidak lebih dari 6.000 hektar hutan Unmul yang masih berkondisi baik meskipun tidak terlalu lebat.

Tidak ada lagi hutan perawan karena Tahura Bukit Soeharto pernah terbakar hebat. Hutan

berkondisi baik yang tersisa adalah generasi kedua yang masih selamat dari ancaman

penghancuran. ”Kami berharap diberi kewenangan mengelola hutan secara mandiri, meski tidak

luas, cukup yang 6.000 hektar yang masih bagus ini,” tambah Boer.

Kerakusan perlahan juga memangsa bumi Samarinda. Tidak hanya dirasakan kampus yang

notabene memiliki kepentingan penelitian, yang memiliki kepentingan jauh ke depan, batu bara

juga meresahkan warga. Warga di RT 25 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda

Utara, Samarinda, contohnya.

Saat ini, permukiman RT 25 yang berjarak sekitar 25 meter dari bekas pertambangan batu bara

sering kebanjiran akibat tiga danau bekas galian (pit) tidak direklamasi. Setiap sehabis hujan, air

tiga danau yang bercampur lumpur dari erosi tanah bekas tambang meluap ke permukiman

warga.

Masih di Kecamatan Samarinda Utara, tambang batu bara sudah tiga tahun ini menyusahkan

warga RT 28 Kelurahan Tanahmerah. Sebelum ada tambang, warga memanfaatkan Sungai

Rimbawan di belakang permukiman untuk mandi dan mencuci. Warga kadang berani

mengonsumsi air sungai itu.

Namun, setelah ada tambang, sungai mendangkal akibat endapan lumpur dan pasir yang tebal

dan hampir setinggi permukaan jalan. Air sungai masih ada, tetapi sangat sedikit. ”Kalau air

dipakai mandi bisa membuat badan gatal-gatal. Air tidak bisa dipakai minum lagi sehingga kami

harus membeli air isi ulang,” kata warga RT 28, Dominicus.

Pemerintah Kota Samarinda telah menerbitkan 76 kuasa pertambangan pada lahan konsesi

50.808 hektar atau 71 persen dari luas Kota Tepian yang 71.823 hektar. Sebanyak 55 kuasa
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pertambangan di antaranya sudah berproduksi pada lahan konsesi 38.814 hektar atau lebih dari

separuh luas Samarinda. Kuasa-kuasa pertambangan itu ada di sekeliling bahkan di segala

penjuru dalam kota.

Padahal, dari batu bara, Samarinda cuma mendapat pendapatan asli daerah Rp 399 juta atau 4

persen dari total PAD tahunan yang Rp 112 miliar.

Suria Dharma dari Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Unmul mengatakan, Samarinda kian rentan

kebanjiran karena dikepung tambang. ”Reklamasi memang mahal, tetapi dampak bencana bagi

masyarakat sebenarnya jauh lebih mahal sebab menyangkut kerugian material dan sosial,”

katanya. (wer/ful)
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