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Tapaktuan - Kegiatan penambangan bijih besi, emas dan mineral lainnya di Aceh Selatan agar 

segera ditutup sebelum adanya komitmen para investor untuk memberikan kontribusi yang 

maksimal kepada daerah dan dilakukan perbaikan ekonomi masyarakat setempat. 

Demikian antara lain, disampaikan para pengunjuk rasa yang terdiri dari mahasiswa Aceh 

Selatan dan sejumlah LSM setempat dalam aksinya di gedung DPRK dan Kantor Bupati Aceh 

Selatan, Kamis, (16/9). 

Sejumlah mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasinya di hadapan pimpinan dewan dan 

beberapa anggota dewan yang intinya mendesak DPRK dan Pemkab segera mencabut izin 

kegiatan pertambangan di Aceh Selatan yang dinilai sangat merugikan rakyat. 

Sebaliknya, rakyat sedianya mendapatkan dampak ekonomis dari kegiatan eksploitasi mineral di 

sejumlah lokasi, seperti di Gampong Simpang Dua Menggamat, Kecamatan Kluet Tengah oleh 

PT. Pinang Sejati Utama (PSU) Tapaktuan. 

Perusahaan ini, melakukan eksploitasi dengan bekerjasama dengan Koperasi Tiga Manggis milik 

warga Gampong Simpang Dua Menggamat, Kluet Tengah di tengah areal pegunungan seluas 

sekitar 200 hektar. 

"Warga hanya kebagian debu dan jalan rusak, selebihnya dinikmati oleh pengusaha dan oknum 

pejabat serta anggota DPRK," kata salah seorang pengunjuk rasa. 

Mahasiswa yang sedang berada di Aceh Selatan dalam rangka mudik lebaran mengkonsolidasi 

diri untuk mempresure bupati dan DPRK agar segera mencabut izin usaha penambangan di Aceh 

Selatan, sepanjang perusahaan belum menyatakan komitemennya untuk memberikan kontribusi 

lebih besar bagi PAD dan masyarakat di sekitarnya. 

Selama ini, PT. PSU hanya membrikan kontribusi sebesar Rp50juta - Rp60 juta dari usaha 

pertambangan bijih besi yang menghasilkan belasan miliar. 

Diduga Mengandung Emas 

PT. PSU yang mengeksploitir penambangan di sana bukan hanya mengangkat batu bijih besi, 

melainkan mengangkut semua komponen tanah dan bebatuan untuk selanjutnya diekpor ke 

China, padahal di dalamnya juga diduga mengandung mineral lain sepeti emas, titanium dan 

uranium. 

Saat ini, tumpukan batu dan tanah dalam jumlah ratusan ribu ton terdapat di Pelabuhan 

Bakongan Timur sekitar 70-an Km sebelah tenggara Tapaktuan.Sebagian dari bahan serupa 

sudah diangkut ke kapal yang berlabuh di Pelabuhan Bakongan melalui beberapa tongkang. 



Menurut mereka, pemberian kepada daerah dengan dampak kerusakan jalan serta hancurnya 

sosial ekonomi masyarakat adalah satu hal yang kontradkitif serta tidak adil. Oleh karenanya, 

kegiatan eksplorasi dan ekspoloitasi tambang di Aceh Selatan harus segera dihentikan. 

Selain PT. PSU yang menambang bijih besi, perusahaan lain seperti MMU yang menggiatkan 

penambangan emas di Menggamat, Kluet Tengah juga diminta distop secepatnya karena belum 

memberikan kontribusi kepada daerah dan rakyat Aceh Selatan. 

Setelah melakukan aksi di depan gedung DPRK, pengunjuk rasa yang dipimpin M. Basyir itu 

menuju Kantor Bupati Aceh Selatan sekitar pukul 12.00 WIB. Mereka diterima oleh Asisten II 

Bidang Pembangunan Setdakab, H. Tanius MN, dan dikawal puluhan personel polisi dari Polres 

Aceh Selatan dan angota Polsek Tapaktuan. 

Mereka kembali menyatakan hal serupa dan menyampaikan tuntutan agar usaha pertambangan di 

Aceh Selatan distop. Karena tidak ada Bupati Husin Yusuf, mereka mencoba mendobrak 

barikade polisi yang mengawal sehingga nyaris terjadi kericuhan, seandainya polisi tidak sigap 

mengantisipasi keadaan.. 

Dihadapan pejabat Pemkab Aceh Selatan, para pengunjukrasa menuding Bupati Aceh Selatan 

Husin Yusuf dan Wakil Bupati Daska Aziz serta Sekdakab H. Harmaini lari dari tanggung jawab 

dalam mengurus kemasyarakatan. 

"Buktinya hari ini saja mereka sengaja tidak berada di tempat. Ada dugaan pimpinan daerah lari 

dari tanggung jawab," seru mereka. (MNA-ANALISA) 

 


