
Polres Aceh Selatan Usut Tambang Manggamat 

Sabtu, 02 Oktober 2010 

Tapaktuan - Jajaran Polres Aceh Selatan mulai mendalami dengan melakukan proses 

penyelidikan terkait dugaan kesalahan prosedur dan penyimpangan anggaran dalam proses 

penambangan bijih besi oleh PT PSU di Menggamat Kecamatan Kluet Tengah. 

Kapolres Aceh Selatan AKBP Pol Bambang Syafrianto SIK saat dikonfirmasi Global, Jumat 

(1/10) mengaku pihaknya  telah melakukan pendalaman dan penyelidikan kasus pertambangan 

bijih besi di Menggamat.  

"Polisi tidak bertindak atas dasar demo yang dilakukan para mahasiswa, tapi semata-mata murni 

atas dasar hukum. Jadi mau ada demo atau tidak, polisi tidak akan terpengaruh dan perlu 

diketahui bahwa jauh sebelum aksi demo digelar, kami sudah melakukan penyelidikan terkait 

kasus tersebut," kata Bambang. 

Adanya desas-desus yang berkembang, bahwa Polres Aceh Selatan telah memanggil sejumlah 

pejabat Pemkab dan manajemen PT PSU untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut, 

Kapolres menyangkalnya. 

Menurutnya,  terkait langkah hukum ke arah itu pihaknya masih membutuhkan proses 

pengkajian dan penyelidikan lebih mendalam lagi. "Terkait rencana pemanggilan sejumlah 

pejabat terkait, kita masih membutuhkan proses penyelidikan yang mendalam lagi," ujarnya. 

Penegasan senada juga diutarakan Kasat Reskrim Polres Aceh Selatan Iptu Pol Novi Edyanto. 

Saat dikonfirmasi Global terkait informasi tim dari Mabes Polri akan turun ke Aceh Selatan guna 

melakukan proses penyelidikan kasus pertambangan bijih besi di Menggamat, Novi Edyanto 

mengaku belum mengetahuinya. 

"Saya belum mendapat informasi terkait rencana kedatangan tim dari Mabes Polri. Saya rasa 

informasi itu tidak benar, sebab kami saja belum mendapat kabar tentang  hal tersebut," 

tandasnya. 

Pejabat Dipanggil 

Sebelumnya, dalam beberapa pekan terakhir sempat merebak informasi bahwa sejumlah pejabat 

Pemkab dan jajaran pejabat PT PSU telah dipanggil secara diam-diam oleh Polres Aceh Selatan 

guna dimintai keterangan dalam kasus tambang bijih besi oleh PT PSU di Menggamat. 

Informasi itu semakin diperkuat, saat wartawan melihat beberapa pejabat terkait, seperti Kadis 

Pertambangan T Asrul Ali S Hut terlihat di Mapolres Aceh Selatan, Jumat (29/9) kemarin. 

Namun sayang, saat dikonfirmasi, T Asrul Ali S Hut di Mapolres Aceh Selatan, beliau tidak 

bersedia menjawab. 

Bahkan, upaya konfirmasi yang dilayangkan melalui pesan singkat (SMS) pun tidak mendapat 

respons dari beliau.(MNA-GLOBAL) 



 


