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Banda Aceh — Kegiatan penambangan dianggap lebih banyak merusak lingkungan dan tidak 

memberikan pemasukan yang sigfinikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi 

penambangan bagi sektor ekonomi Aceh sangat kecil yaitu sebesar 6 persen, sebagai 

perbandingan sektor pertanian menyumbang sebesar 24%. Oleh karenanya kalangan masyarakat 

dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) mendesak dihentikan untuk dilakukan moratorium 

pertambangan.  

Demikian rangkuman dalam diskusi dengan tema "Untung-Rugi Pertambangan di Aceh", yang 

dilaksanakan oleh Walhi Aceh, Kamis, 24 Juni 2010, bertempat di Sekretariat Walhi Aceh. 

Dalam diskusi terbuka ini hadir dua pembicara yaitu Husni Usman (ahli pertambangan 

Universitas Syiah Kuala) dan M. Nasir (ahli ekonomi Universitas Syiah Kuala). 

Pada pemaparannya tentang kegiatan penambangan, Husni menyebutkan rata-rata perusahaan 

penambangan di Aceh tidak memiliki pengalaman dibidang pertambangan. "Jangankan keahlian 

di bidang tambang, modal saja sering mereka tidak punya,"ujar ahli lulusan Universitas Sains 

Malaysia tersebut. Akibatnya adalah perusahaan penambangan tidak mampu melakukan praktek-

praktek kegiatan pertambangan yang baik atau biasa disebut Good Mining Practices (GMP).  

"GMP itu merupakan kegiatan penambangan yang baik dan benar, mulai dari tahap eksplorasi, 

eksploitasi hingga penutupan tambang,"jelasnya. Hal ini sangat penting agar manfaat dari 

penambangan dapat dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat. "Harus diingat, tambang merupakan 

material yang tidak dapat diperbaharui,"sambungnya. Sekarang yang terjadi adalah kerusakan 

banyak ditimbulkan oleh para pengusaha tambang yang tidak ahli dalam pertambangan. 

Sementara itu, M. Nasir, lebih banyak memaparkan analisis dari sektor ekonomi pertambangan 

itu sendiri. Berdasarkan data yang diperolehnya, kegiatan kontribusi pertambangan bagi sektor 

ekonomi Aceh sangat kecil yaitu 6 persen. 

"Bandingkan dengan sektor pertanian yang mencapai 24% maka sektor pertambangan tidak 

layak untuk dijadikan primadona bagi pemasukan PAD,"ujarnya. Menurutnya sudah saatnya 

Aceh mencari investasi yang pro lingkungan, bukan hanya sekedar pro growth atau mengejar 

pertumbuhan ekonomi semata.  

"Investasi yang ditujukan hanya pada mengejar growth (pertumbuhan) bisa saja memiliki 

eksternalitas negatif terhadap lingkungan,"kata M. Nasir. 

M. Nasir mengungkapkan penelitian tentang Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi 

langsung asing ternyata memiliki memiliki efek beragam terhadap pertumbuhan ekonomi 

setempat. 

"Analisa empiris dengan data cross-country menunjukkan bahwa total FDI memiliki berbagai 

efek terhadap pertumbuhan ekonomi (growth). FDI pada sektor primer seperti pertambangan 

memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (growth). FDI pada sektor manufaktur 



memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan sedangkan untuk sektor jasa, efeknya 

terhadap pertumbuhan masih bisa positif atau negatif,"jelasnya secara panjang lebar. 

Walhi Aceh sendiri mengambil kesimpulan bahwa investasi pertambangan di Aceh tidak banyak 

bermanfaat secara ekonomi dan merusak lingkungan. Apalagi kegiatan pertambangan sering 

terkesan tertutup dimana banyak pihak dilarang untuk mendekati lokasi tambang. Ketertutupan 

tersebut menimbulkan banyak tanda tanya dari masyarakat. 

Direktur Eksekutif Walhi Aceh, T.M Zulfikar, mengatakan untuk mencegah kerusakan 

lingkungan lebih lanjut dan agar kecurigaan masyarakat tidak semakin bertambah-tambah maka 

sebaiknya dilakukan moratorium pertambangan. 

"Tambang cenderung merusak, hutan rusak, sungai tercemar, galian tambang tidak bisa di 

reklamasi. Apa masyarakat Aceh sudah benar-benar miskin sehingga kita perlu membuka 

tambang?"tanyanya. (MNA-REL) 

  

 


