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Penambangan Memprihatinkan
Kawasan Konservasi Pun Dikeruk

Senin, 25 Januari 2010 | 03:59 WIB

Samarinda, Kompas - Praktik penambangan batu bara di Kalimantan saat ini sudah sangat

memprihatinkan. Tak hanya hutan produksi yang habis digarap secara membabi buta, tetapi juga

kawasan konservasi dan lahan pertanian masyarakat.

Pantauan Kompas selama sepekan terakhir di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan

menunjukkan, penambangan di kedua provinsi itu semrawut dan tidak terkontrol. Taman Hutan

Raya (Tahura) Bukit Soeharto di Kaltim dan Hutan Lindung Pegunungan Meratus di Kalsel, yang

mestinya dilindungi, pun tak luput dari operasi penambangan batu bara.

Di Tahura, lahan yang digarap penambang justru yang masuk kawasan hutan Pusat Penelitian

Hutan Tropis Universitas Mulawarman (PPHT Unmul), Samarinda, seluas 40 hektar. Pengelola

PPHT mengatakan, pihaknya tak berdaya karena izin penambangan dikeluarkan Kementerian

Kehutanan, dengan alasan sebelum Menteri Kehutanan menetapkan batas Tahura dengan Surat

Keputusan Nomor 577 Tahun 2009, lokasi itu berada di luar kawasan hutan konservasi tersebut.

Yang lebih menyedihkan, lanjut Chandradewana Boer, Direktur PPHT Unmul, lahan Unmul lainnya

seluas 51.000 hektar, yang dirancang untuk pembangunan Kompleks Laboratorium Rumah Kaca

di Telukdalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, pun tak lepas

dari ketamakan penambang. Pelakunya, kontraktor yang dipercaya untuk membangun proyek

tersebut dan tak memiliki kuasa pertambangan.

”Kami memercayakan proyek itu kepada dua kontraktor. Ternyata, ketika mereka mengetahui

kandungan batu bara di lahan itu cukup banyak dan bagus, mereka menggarap tambangnya lebih

dulu,” kata Boer, Sabtu (23/1).

Pengamat ekonomi lingkungan dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Udiansyah,

mengungkapkan, kondisi Hutan Lindung Pegunungan Meratus lebih mengkhawatirkan lagi. Di
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hutan lindung tersebut tak cuma ada banyak pemilik kuasa pertambangan, tetapi juga bertebaran

lubang besar yang batu baranya sudah habis dikeruk.

”Di kawasan tersebut terdapat 299 kuasa pertambangan. Artinya, ada 299 pihak yang diberi izin

menambang batu bara di Hutan Lindung Pegunungan Meratus. Ironisnya, hanya beberapa kuasa

pertambangan saja yang meminta izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan,” kata

Udiansyah.

Izin lainnya, lanjut Udiansyah, dikeluarkan bupati setempat karena yang bersangkutan tidak tahu

bahwa lokasi yang diizinkan untuk ditambang itu berada di kawasan hutan lindung.

Menurut catatan Kompas, selama enam tahun terakhir (sampai 2009), di empat provinsi di

Kalimantan saat ini ada 2.047 kuasa pertambangan. Kaltim berada di peringkat pertama yang

mengeluarkan kuasa pertambangan, yakni 1.180 kuasa pertambangan, disusul Kalsel (400- 578),

Kalimantan Tengah (427), dan Kalimantan Barat (40).

Jika luas wilayah satu kuasa pertambangan sekitar 2.000 hektar, lahan yang sudah dikapling

untuk pertambangan itu berarti mencapai 4,09 juta hektar, lebih luas dari daratan Provinsi Kalsel

yang 3,75 hektar.

Tentang banyaknya kuasa pertambangan di Kaltim, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak

mengatakan, pihaknya tak bisa berbuat banyak mengingat Menteri Kehutanan dan kepala daerah

tingkat dua (bupati/wali kota) memiliki kewenangan mengeluarkan kuasa pertambangan.

Pernyataan Awang setidaknya diperkuat oleh fakta penambangan batu bara di Samarinda. Saat

ini sekitar 70 persen luas wilayah kota itu (71.823 hektar) habis dikapling sebagai kawasan

pertambangan. Sebagian sudah jadi kolam raksasa yang ditinggalkan pengeruknya. Jika hujan

turun, air pun memenuhi kolam tersebut, bahkan melimpah dan menggenangi permukiman.

Warga di Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda, merupakan salah satu

korban pertambangan tak bertanggung jawab itu. ”Kami sudah sangat terganggu dengan

penambangan batu bara di sekitar ini. Permukiman kami

hanya sekitar 25 meter dari lubang bekas tambang. Akibat lubang itu, perumahan kami sering

diterjang banjir,” kata Karnain, Ketua RT 25, Kelurahan Sempaja Selatan.

Petani Desa Separi dan Bangunrejo, di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara,

pun mengaku pertanian mereka terganggu oleh aktivitas pertambangan. ”Kami sering gagal

panen karena air limbah tambang (batu bara) masuk ke sawah kami. Karena itu, tidak sedikit

petani di sini yang akhirnya menjual sawah mereka ke pemegang kuasa pertambangan. Tapi,

harga jualnya lumayan tinggi,” papar beberapa petani Desa Separi yang ditemui Kompas pekan

lalu.

Mereka juga mengatakan, tak sedikit lahan sawah yang dibeli pemegang kuasa pertambangan itu

kini sudah berubah jadi kawasan pertambangan batu bara.

Di Kalsel, selain Hutan Lindung Pegunungan Meratus, kerusakan parah akibat penambangan

batu bara ditemukan di sejumlah desa. Sebagian jalan di beberapa desa, misalnya, hilang

”tertelan” kawasan tambang. Bahkan, ada jalan yang sudah diaspal terpotong akibat jalan itu

digarap pemegang kuasa pertambangan (dijadikan lahan galian tambang).
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Warga yang tinggal di Kecamatan Lok Paikat (antara Desa Parandakan menuju ke Miawa) dan

Kecamatan Siani, Kabupaten Tapin, merupakan contoh korban ”jalan hilang”. Kini mereka tak lagi

bebas berlalu lalang di jalan desa akibat sebagian jalan terkait sudah masuk kawasan tambang.

Di jalan-jalan seperti itu warga selain harus berhati-hati terhadap kendaraan proyek yang lewat,

tak jarang pula mereka mesti minta izin untuk lewat. Hal serupa terjadi di Kecamatan Pengaron

dan Sungai Pinang di Kabupaten Banjar.

Suria Dharma dari Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Unmul, mengatakan, selain lingkungan

rusak, pertambangan terbuka (open pit) seperti yang banyak ditemukan di Kaltim, juga mengubah

fungsi kawasan. ”Pembabatan hutan memusnahkan 7-12 ton karbon organik setiap tahun.

Karbon itu amat diperlukan mikroorganisme untuk keberlangsungan suatu ekosistem,” katanya

mengingatkan.

Pernyataan senada dikemukakan Udiansyah. Menurut dia, penambangan batu bara yang

berlangsung selama ini tak banyak memajukan daerah. ”Dari nilai produksi batu bara Kalsel yang

mencapai 22 triliun (untuk produksi 80-100 ton per tahun), yang menjadi pendapatan asli daerah

tidak mencapai Rp 1 triliun,” ujarnya.

Meski demikian, kalangan pengusaha tetap berpendapat bahwa yang mereka kerjakan memberi

efek positif. ”Tambang menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi warga, seperti

munculnya warung dan jasa sewa tempat tinggal,” kata Maskur Achmad, Manajer Proyek PT

Satria Bahana Sarana, kontraktor pertambangan batu bara di Kecamatan Sangasanga,

Kabupaten Kutai Kartanegara. (BRO/AHA/WER/FUL)
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