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Banda Aceh — Pemberian izin terhadap kegiatan penambangan bijih besi dan mineral 

pengikutnya yang akan dilakukan di Kecamatan Indrapuri dan Kuta Cot Glie Aceh Besar akan 

mengancam keberadaan sumber air bersih Krueng Aceh. Ancaman ini disebabkan kegiatan 

penambangan berlokasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan Sub DAS Indrapuri yang 

merupakan penyuplai air ke Krueng Aceh sehingga sangat rentan terkena pencemaran hasil 

pencucian material tambang. 

Demikian disampaikan oleh Kepala Divisi Riset dan Kajian Kebijakan Walhi Aceh, T.Mursalin 

dalam siaran persnya yang diterima The Globe Journal, Selasa (16/6).  

Berdasarkan dokumen Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) yang 

dimiliki Walhi Aceh dan merupakan dokumen resmi yang diberikan oleh Badan Pengendali 

Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Aceh terungkap beberapa hal menyangkut kegiatan 

pertambangan yang Kuasa Pertambangan (KP) dimiliki oleh PT. Putra Pulo Rudja (PPR).  Pihak 

perusahaan mendapatkan izin eksplorasi dari Bupati Aceh Besar dengan No. 545/01-

Eksplorasi/2008, tanggal 17 November 2010.  

PPR mendapat KP bahan galian bijih besi dengan luas areal 3.000 Ha dalam kecamatan 

Indrapuri dan kecamatan Kuta Cot Glie. Namun lokasi tersebut sangat dekat dengan kawasan 

hutan lindung yaitu berkisar 50 — 250 m. 

Berdasarkan hasil kajian Walhi Aceh, dengan jarak hanya 50 m maka illegal logging bisa 

dipastikan akan marak terjadi karena dipastikan perusahaan tambang akan membuka jalan dan 

jalan tersebut menjadi sarana yang empuk bagi penebang liar untuk melaksanakan aktivitasnya.  

Wilayah yang dimaksud sebagai lokasi pertambangan berada pada koordinat 5o17’ LU dan 

95o31’ BT yang ternyata masuk kedalam Kawasan yang berdasarkan Peraturan Gubernur No. 

522 tahun 2009 merupakan kawasan strategis provinsi dengan sebutan kawasan Ekosistem Ulu 

Masen. Kawasan tambang juga merupakan koridor gajah terutama yang berada di bagian selatan 

menurut hasil kajian Tim Perumus Redesain Kehutanan Aceh (Tipereska). 

Daerah hutan di areal yang akan menjadi daerah pertambangan merupakan kawasan yang sangat 

vital, merupakan kawasan DAS Krueng Aceh dengan Sub DAS Indrapuri yang merupakan 

penyuplai air ke Krueng Aceh.  

Seperti diketahui selama ini Krueng Aceh merupakan sumber air baku yang digunakan oleh 

PDAM Tirta Daroy yang mensuplai air bersih untuk warga Kota Banda Aceh dan PDAM Tirta 

Mountala yang mensuplai air bersih untuk warga Kabupaten Aceh Besar. Jika kawasan ini 

terancam maka keberadaan sumber air baku untuk masyarakat di dua daerah akan terancam.  

Ancaman berasal dari penggunaan air yang sangat massive pada usaha tambang dan pencemaran 

yang ditimbulkan dari lumpur pada kegiatan penambangan terbuka. Pada saat curah hujan tinggi, 



lumpur dari lubang-lubang penambangan akan terbawa oleh air dan masuk ke dalam badan 

sungai. 

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, kawasan dimaksud merupakan 

kawasan lindung yang tidak boleh di rusak. Jika kawasan ini dirusak maka dampak yang 

ditimbulkan jauh lebih besar di bandingkan pemasukan (PAD) yang didapat daerah pemerintah 

Kabupaten Aceh Besar. Kerusakan infrastruktur diluar kawasan proyek juga harus 

dipertimbangkan misalnya rusaknya jalan akibat dilewati truk-truk bertonase tinggi pengangkut 

material tambang.   

Keanehan lain adalah perusahaan PPR yang mendapatkan KP masih relatif muda yaitu didirikan 

pada tahun 2007 dan cuma setahun kemudian mendapatkan izin eksplorasi pada tahun 2008. 

Padahal berdasarkan PP nomor 23 tahun 2010, pasal 13 ayat poin a, menyebutkan pengalaman 

badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral atau batubara paling 

sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan 

induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan. 

  

Hal yang lain yang menjadi perhatian adalah pada saat sosialisasi yang dilakukan oleh 

perusahaan PPR, kelompok perempuan tidak dilibatkan. Para peserta yang dilibatkan dalam 

sosialisasi hanya geuchik, tokoh masyarakat dan mukim padahal yang paling merasakan dampak 

dari kerusakan lingkungan terutama dalam sektor kesehatan dan sanitasi adalah ibu-ibu. (MNA-

REL) 

 


