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Meulaboh - Anggota Komisi-B DPRK Aceh Barat mengemukakan sedikitnya 20 titik aktivitas 

pertambangan galian-C dan galian-B di Kabupaten Aceh Barat illegal, sehingga dikhawatirkan 

bisa merusak lingkungan. Pertambangan illegal pasir dan emas di Kecamatan Sungai Mas dan 

Kecamatan Kaway XVI saat ini semakin marak namun Dinas Pertambangan dan Energi setempat 

belum melakukan tindakan,” kata Ketua Komisi-B Ramli di Meulaboh, Selasa[13/07]. 

Selain itu, menurut dia, banyak juga perusahaan galian-C yang berizin telah melanggar 

ketentuan, yakni melewati batas jarak penggalian pasir tepi sungai. 

Banyaknya perusahaan pertambangan tidak menjalankan aturan, lanjut Ramli, mengakibatkan 

erosi sungai kian mengancam lahan perkebunan dan pemukiman warga. “Di Kecamatan Kaway 

16 lahan perkebunan dan pemukiman warga di tujuh desa kini terancam ambrol akibat erosi 

sungai,” katanya. 

Di sisi lain, pos retribusi pertambangan yang masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 

2009 mencapai Rp2 miliar. Ia menegaskan, jika dalam rapat perhitungan anggaran yang 

recananya digelar dalam waktu dekat, hasil pertambangan minim pemasukan maka  laporan 

pertanggungjawaban eksekutif akan ditolak. 

“Kalau PAD dari pertambangan lebih kecil dari tahun lalu jelas kita merugi, karena pantuan 

kami jumlah aktivitas pertambangan semakin meningkat,” katanya. 

Secara terpisah, Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Aceh 

Barat Narman mengaku mengalami kendala untuk melakukan tindakan terhadap aktivitas 

pertambangan tanpa izin, baik galian-C maupun emas. 

“Pertambangan emas illegal di Sungai Mas dan galian-C memang sangat banyak tapi kami 

menunggu laporan dulu kecamatan setelah mendapat data dari desa,” kata Narman. 

Ia juga mengakui banyak perusahaan galian-C yang berizin melanggar aturan batas penggalian 

dari tepi sungai antara 10 meter hingga 20 meter. 

“Akibat pengalian tak mengikuti aturan serta terdapat aktivitas pertambangan emas illegal 

dengan menggunakan air raksa, membuat lingkungan menjadi rusak, khususnya ekosistem 

sungai. Sebenarnya 

sanksi pidana bisa dikenakan, bukan kami tidak bisa berbuat banyak, tapi memang kita 

menunggu rekomendasi desa dan kecamatan dulu baru bertindak,? gugatnya. (MNA-ANTARA) 

 


