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56 Perusahaan Tambang di Aceh tak Aktif 

* Wagub Minta Distamben Tegur 

BANDA ACEH - Hingga sekarang baru 36 dari 92 perusahaan pertambangan yang menguasai 

areal seluas 686.977,65 hektare yang telah mendapat izin usaha pertambangan (IUP) di Aceh 

sejak tahun 2006-2009, aktif melakukan kegitan eksplorasi. Sementara 56 perusahaan lainnya 

belum melakukan kegiatan. Wagub Aceh Muhammad Nazar minta agar Dinas Pertambangan dan 

Energi (Distamben) menegur perusahaan tak aktif tersebut. 

 

“Perusahaan tambang yang tak aktif setelah mendapat izin usaha pertambangan perlu diberi 

teguran,” kata Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, pada acara pembukaan Seminar 

Pertambangan  yang dilakukan Lembaga Pengembangan Studi dan Informasi Pertambangan 

Aceh, Kamis (4/3) di Hotel Grand Nangroe Aceh. 

 

Menyikapi keinginan Wagub tersebut, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, Ir Said 

Ikhsan dalam penyampaian paparan makalahnya tentang potensi dan pengelolaan sumberdaya 

mineral di Aceh mengatakan, usaha pertambangan adalah jenis usaha padat modal dan teknologi 

serta butuh waktu yang panjang untuk sampai pada tahap produksi.  

 

Begitupun, kata Said, untuk perusahaan tambang yang telah lama mendapat izin usaha 

pertambangan (IUP), dan ia belum juga menunjukkan aktivitas kegiatan usaha pertambangannya. 

Misalnya untuk tahapan penyelidikan (eksplorasi) pendahulan, sampai kini belum dilakukan, 

Distamben Aceh akan menegurnya. 

 

Adapun perusahaan yang sedang melakukan eksplorasi, eksploitasi sampai pada penjualan hasil 

tambang adalah, PT Lhoong Setia Mining, di Lhoong, Aceh Besar. Selanjutnya, sedang 

eksplorasi PT Samana Citra Agung, PT Bara Energi Lestari, PT Wira Bersaudara, PT Agrabudi 

Jasa Bersama, PT Jaya Aceh Mining,  PT Bumi Babahrot, dan PT Multi Mineral Utama. Bahan 

tambang yang diusahakan adalah, emas, pasir besi, batubara dan lainnya. 

 

Selain Kadis Pertambangan dan Energi Aceh yang menjadi nara sumber dalam Seminar 

Pertambangan Aceh, ada beberapa nara sumber lainnya. Antara lain Irawan I Poerwo, Ketua 

Bidang Organisasi dan Praktek Pertambangan, dengan judul Pertambangan Batubara, kemudian 

Fadli Ibrahim SH, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan, dengan judul Implikasi UU 

Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Kepastian Hukum 

Investasi Pertambangan di Aceh. 

 

Selanjutnya, Michael Thirnbeck, dari PT Aceh Woyla Mineral, sebuah perusahaan yang sedang 

melakukan eksplorasi emas. Terkahir, Pakar Hukum Unsyiah, Dr Taqwaddin, dengan judul 

Aspek Hukum Kegiatan Investasi Pertambangan di Aceh. 

 

Taqwaddin mengatakan, aspek hukum dan legalitas sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan 

kegiatan perusahaan tambang yang ingin melakukan pembebasan tanah masyarakat untuk 



dijadikan lahan usaha pertambangannya. Misalnya masalah surat tanah atau sertifikat tanah.  

Banyak tanah masyarakat yang belum di sertifikatkan, atau belum ada surat keterangan dari 

pihak yang berwenang seperti Kepala Desa, sehingga ketika mau dilakukan ganti rugi, pihak 

perusahaan tidak berani melakukan pembayaran, takut setelah dibayar muntul gugatan tanah 

yang telah dibayar bukan pemilik pertama yang menerima dana pembayaran ganti rugi. Karena 

itu perlu dilakukan regulasi.  

 

Kecuali itu, usaha pertambangan harus mengacu UU Nomor 4 tahun 2009 UU Investasi, UU 

Tata Ruang, UU Lingkungan Hidup. Selain itu mencegah biaya tinggi. Pengutipan pajak sering 

berulang kali, dari pihak kelompok tertentu. Akibatnya investasi usaha tambang jadi biaya tinggi 

dan tidak ekonomis lagi.” Ini perlu menjadi perhatian masyarakat dan Pemerintah di Aceh mulai 

dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten/kota supaya iklim usaha pertambangan di Aceh 

menjadi lebih kondusif lagi,” ujarnya.(her)  
 


