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Banda Aceh- Pertambangan di kawasan Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan 

ditenggari akan berpotensi lahirnya konflik antar masyarakat setempat. 

Hasil investigasi tim dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh menunjukkan bahwa, 

beberapa perusahaan yang membuka kegiatan penambangan di daerah tersebut mengabaikan 

kawasan terlarang seperti penambangan di kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan berdampak 

negatif pada masyarakat sekitar. 

Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Aceh M.Nizar Abdurrani kepada wartawan di 

Banda Aceh, Jumat (30/4) mengatakan, beberapa perusahaan tambang yang beroperasi di 

Kecamatan Kluet Tengah diantaranya Koperasi Serba Usaha (KSU) Tiega Manggis yang 

memiliki Kuasa Pertambangan (KP) eksploitasi untuk bijih besi dan PT Multi Mineral Utama 

(MMU) yang memilki KP eksplorasi untuk emas primer dan turutannya. 

 

“KSU Tiega Manggis merupakan koperasi yang diorganisir oleh sekelompok tokoh-tokoh 

masyarakat setempat, maka pada akhirnya ditakutkan akan muncul insiden dan terjadilah konflik 

horizontal,” kata Nizar. 

 

Dia melanjutkan, KSU Tiega Manggis yang memiliki nomor izin tampat usaha No. 

300/256/ITU/V/P/2008 dengan skala usaha seluas 170 Ha juga menggandeng PT Pinang Sejati 

Utama (PSU) sebagai kontraktor penambangan bijih besi. 

 

“Namun, pada tanggal 6 April 2010 lalu, masyarakat setempat mulai melakukan protes terhadap 

PT PSU melalui Pemkab Aceh Selatan. Hal ihwal protes terjadi karena jalan yang 

menghubungkan Kuta Fajar dan Menggamat rusak berat padahal baru setahun lalu dilakukan 

pengaspalan dengan aspal hot mix,” ujar Nizar. 

 

Nizar menyebutkan, biang kerusakan jalan diakibatkan oleh 150 truk pengangkut material 

tambang PT PSU yang bergabung dalam perkumpulan Kluet Raya Motor (KRM). ”Menurut 

pengakuan supir truk, kapasitas angkut melebihi dari kekuatan daya dukung jalan yang ada dan 

izin yang telah berikan oleh Dinas Perhubungan Aceh Selatan yaitu sebesar 6 ton pertrip,” 

katanya.  

 

Selain jalan yang rusak dan berdebu, ia menuturkan, masyarakat juga mengeluhkan 

beroperasinya armada KRM sampai dengan larut malam dan berlangsung setiap hari. Kecuali itu, 

operasional PT PSU sebagai kontraktor penambangan bijih besi menyebabkan pencemaran air di 

sungai Menggamat. 

 

Atas dasar berbagai dampak tersebut, Nizar mengutarakan, masyarakat dari Mukim Menggamat 

berniat melakukan penyegelan terhadap operasional PT PSU. ”Namun batal karena anggota 

Komite Peralihan Aceh (KPA) setempat langsung turun untuk melakukan pengamanan di lokasi 

tambang,” pukasnya.  



 

Kata Nizar, masyarakat yang berada di sekitar lokasi penambangan sebenarnya telah melakukan 

berbagai perjanjian dengan perusahaan penambangan sebelum perusahaan tersebut beroperasi. 

“Perjanjian ini dilaksanakan di depan notaris. Namun sampai kini, hasil lengkap perjanjian 

tersebut tidak berada di tangan masyarakat,” jelasnya. 

 

Pihak KSU Tiega Manggis dan KRM sendiri membantah tidak menepati janji tersebut, mereka 

berkilah sebagian telah mereka tepati, seperti membayar orang untuk menyiram jalan, namun 

sebagian lainnya akan segera mereka tepati.  

 

Sementara itu Direktur Eksekutif Walhi Aceh TM Zulfikar secara tegas meminta pemerintah 

Aceh Selatan harus segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Jika persoalan 

tersebut tidak ditangani dengan baik maka konflik horizontal dipastikan akan terjadi mengingat 

banyak pihak-pihak yang ikut „bermain‟ dalam air keruh,” ujarnya. 

 

Demikian pula, pemerintah Aceh Selatan harus meninjau kembali izin-izin yang telah diberikan 

kepada KP pertambangan dan memastikan lahan yang digunakan telah melanggar kawasan 

terlarang untuk penambangan seperti hutan lindung dan taman nasional Leuser. (MNA) 
 


