Tahun 2018 merupakan masa transisi kepemimpinan di Sulawesi Selatan. Masih melekat
diingatan kita bahwa pada 5 september yang lalu, seorang profesor resmi dilantik menjadi
Gubernur Sulawesi Selatan. Banyak yang menilai bahwa gubernur baru saat ini merupakan
harapan baru yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat terkhusus dalam menangani
banyak persoalan terkhusus masalah lingkungan hidup di Sulawesi Selatan.
Kini, telah lebih 100 hari Gubernur Sulawesi Selatan bekerja memimpin pemerintah
provinsi. Masyarakat masih menunggu kebijakan pemerintah baru yang lahir dari
pemikiran seorang profesor terutama dalam hal penyelesaian konflik sumber daya alam,
serta penghentian kerusakan lingkungan. Walaupunharus kami tegaskan bahwa hingga
kini, belum ada upaya berarti yang dikeluarkan gubernur baru guna mengatasi sejumlah
persoalan tersebut.
Perlu juga untuk diketahui bahwa sebelum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berganti,
WALHI Sulsel lebih dulu melakukan transformasi kepemimpinan. Tepatnya bulan Mei
2018, kepemimpinan di WALHI Sulsel secara resmi berganti melalui forum Pertemuan
Daerah Lingkungan Hidup. Selain itu, WALHI Sulsel kembali menegaskan bahwa gerakan
advokasi dan penyelamatan lingkungan dan ruang hidup rakyat di Sulawesi Selatan
dipastikan terus berlanjut hingga ada perubahan kebijakan yang berorientasi pada
perlindungan lingkungan hidup dan wilayah kelola rakyat serta pemenuhan hak-hak
masyarakat.
Pada catatan akhir tahun 2017, WALHI Sulsel secara tegas mengatakan bahwa pencegahan
kerusakan lingkungan hidup sangat ditentukan oleh sikap proaktif pemerintah.Sikap
pemerintah yang selama ini abaiterhadap lingkungan hidup telah mengakibatkan
kerusakan lingkungan terusmeluas hingga berefek secara signifikan terhadap masyarakat
dan wilayah kelolanya, baik yang hidup di desa maupun di kota. Penyebab lainnya adalah
prilaku perusahaan yang cenderung tidak peduli dengan dampak lingkungan yang terjadi.
Maka sudah sangat jelas bahwa persoalan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dengan
keberpihakan penyelenggara negara. Maka hal ini pula yang mendorong WALHI Sulsel
berteriak lantang agar masyarakat memilih pemimpin yang peduli terhadap lingkungan
hidup dan wilayah kelola rakyat jelang pemilihan kepala daerah yang lalu.
Kini, kondisi lingkungan hidup di Sulawesi Selatan belum mengalami perubahan yang
signifikan. Kerusakan lingkungan yang terjadi di Sulsel hampir seluruhnya dialami dan
dirasakan oleh masyarakat yang hidup di pedesaan. Selain itu, masyarakat berpendapatan
menengah hingga kecil juga merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari
kerusakan lingkungan. Sayangnya, kerusakan lingkungan dan hilangnya sumber
penghidupan rakyat tidak dilihat sebagai sesuatu yang urgen untuk segera diatasi.
Catatan akhir tahun 2018 WALHI Sulsel merupakan kumpulan data dan informasi yang
kami himpun dari lapangan, yang kami peroleh sendiri saatmelakukan penanganan kasus

sejak awal januari 2018. Sehingga pada catatan akhir tahun kali ini, kami secara spesifik
menggambarkan kondisi lingkungan hidup melalui pendekatan bentang alam. Pertama
bentang alam pesisir. Kedua, bentang alam hutan. Dan yang ketiga, bentang alam karts.
Karena saat ini kerusakan lingkungan di Sulawesi Selatan sudah menyebar dan
mempengaruhi bentang alam dan bentang kehidupan masyarakat.
Selain itu, kami tentu berharap melalui catatan akhir tahun ini, pemerintah Sulawesi
Selatan sadar akan pentingnya penyelamatan lingkungan hidup dan perlindungan wilayah
kelola rakyat. Kami pun berharap agar pemerintah menjadikan lingkungan hidup sebagai
pertimbangan utama sebelum menerbitkan kebijakan terutama yang berkaitan dengan
pembangunan daerah. Sebagai organisasi yang konsern melakukan perlindungan
lingkungan hidup, WALHI Sulsel berharap pemerintah segera mengambil langkah serius
guna menghentikan perusakan lingkungan yang berkontribusi terhadap pemiskinan
rakyat. Karena kalau tidak, gejolak sosial akan terus terjadi dan dapat mengakibatkan
gelombang protes yang semakin besar.

Potret Kerusakan Lingkungan di Bentang Alam Pesisir Sulsel
“Reklamasi dan Tambang Pasir Laut Menghancurkan Ruang Tangkap Nelayan,
Memiskinkan Masyarakat Pesisir Kota Makassar dan Kabupaten Takalar”
Proyek reklamasi terus menjadi polemik sejak pemerintah Kota Makassar menerbitkan
Perda RTRW Nomor 4 tahun 2015. Didalam perda tersebut termaktub alokasi ruang
reklamasi untuk proyek CPI seluas 157,25 Ha dan rencana reklamasi untuk proyek lainnya
seluas 4.000 Ha. Sejak saat itu, masyarakat mengetahui bahwa pemerintah provinsi Sulsel
tengah bekerja sama dengan pihak pengembang (Ciputra Group) untuk mereklamasi
pesisir Makassar untuk kepentingan bisnis properti. Selain itu, melalui perda tersebut,
masyarakat memperoleh informasi bahwa pemerintah berencana menimbun laut di pesisir
utara Kota Makassar juga untuk kepentingan bisnis lainnya.

Gambar: peta alokasi ruang reklamasi di dalam RTRW Kota Makassar 2015-2035

Penolakan masyarakat terhadap proyek reklamasi sudah berlangsung lama. Semua orang
tentu masih ingat bagaimana masyarakat secara tegas menolak adendum AMDAL CPI yang
dibuat oleh PT Yasmin Bumi Asri. Penolakan masyarakat kemudian tidak diakomodir oleh
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel hingga berbuntut pada gugatan WALHI Sulsel dan
masyarakat terhadap proyek CPI. Lebih lanjut, walau mendapat pertentangan keras dari
masyarakat Sulawesi Selatan, proyek reklamasi terus diupayakan agar dapat berjalan.

Tiba masa dimana proyek CPI mulai dikerjakan. Tambang pasir laut di Takalar mulai
beroperasi. PT Yasmin dan PT Ciputra kemudian menggandeng PT Boskalis untuk
melakukan pengerukan di perairan Galesong. Kegiatan ini juga mendapat penolakan keras
masyarakat pesisir Galesong. Upaya yang dilakukan nelayan guna menghentikan tambang
pasir laut diantaranya:
1. Menolak seluruh dokumen AMDAL 7 perusahaan pemegang IUP pasir laut.
- PT Mineral Prima Abadi
- PT Penyah Laut Sejahtera
- PT Lautan Phinisi Resourches
- PT. Yasmin Resource Nusantara
- PT. Gasing Sulawesi
- PT. Alepu Karya Mandiri
- PT. Bandar Samudera
2. Melakukan pengejaran dan meminta kepada pihak Boskalis untuk menghentikan
penambangan pasir laut di Galesong.
3. Melakukan aksi demonstrasi penghentian tambang pasir laut di Galesong.

Gambar: Salah satu upaya nelayan Galesong untuk menghentikan tambang pasir laut yang dilakukan oleh Boskalis.

Penolakan masyarakat ini ternyata tidak mampu menyadarkan pemerintah agar segera
menghentikan kegiatan tambang pasir laut yang dilakukan oleh Boskalis dan Jan De Nul di
perairan Galesong. Laut terus ditimbun tanpa melihat kerusakan lingkungan yang mulai
dialami masyarakat. Kemudian untuk menggiring opini publik, pemprov sulsel membangun
mesjid di CPI. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada gejolak di masyarakat. Sayangnya

usaha tersebut tidak berhasil. Masyarakat pesisir dan nelayan Galesong terus “berteriak”
meminta penghentian tambang pasir laut dan reklamasi.

Gambar: Aksi nelayan Galesong di lokasi CPI

Lalu, pada Januari 2018, kegiatan tambang pasir laut berangsung berhenti. Berdasarkan
penulusuran yang kami lakukan, kegiatan tambang pasir laut dinyatakan dihentikan
sementara. Sehingga kegiatan reklamasi untuk proyek CPI juga dihentikan sementara.
Namun yang menjadi persoalan adalah dampak tambang pasir laut tersebut masih terjadi
dan dirasakan oleh masyarakat pesisir terutama yang berprofesi sebagi nelayan.
Untuk mengetahui secara jernih dampak tambang pasir laut di perairan Galesong, WALHI
Sulsel memutuskan untuk melakukan riset dan studi di Kecamatan Galesong Utara,
Galesong dan Galesong Selatan. Adapun hasil dari riset yang WALHI Sulsel lakukan sejak
bulan Mei hingga November sebagai berikut:
Aktor dibalik rusaknya pesisir Makassar dan Galesong Raya meliputi:
a. Walikota Makassar, Mohammad Danny Pomanto. Danny pomanto merupakan aktor
utama dari lahirnya perda RTRW Kota Makassar no 4 tahun 2015. Ia yang
menggagas adanya alokasi ruang reklamasi CPI dan proyek reklamasi seluas 4.000
Ha. Dengan begitu, reklamasi dapat berjalan di Kota Makassar, sehingga tambang
pasir laut juga beroperasi di Kabupaten Takalar.

b. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo. Dalam penelusuran
WALHI Sulsel, Syahrul Yasin Limpo sangat berperan terhadap adanya kegiatan
reklamasi di pesisir Kota Makassar, terutama untuk proyek CPI. Syahrul Yasin
Limpo juga merupakan aktor dari adanya kerjasama antara pemerintah provinsi
dengan Ciputra Group. Dari kerjasama itu, lahir kerja sama lainnya yakni antara
Ciputra Group dengan Boskalis.
c. Ciputra Group. Ciputra group merupakan perusahaan yang paling ambisius
mereklamasi dan menguasai pesisir Makassar. Hal tersebut mereka lakukan untuk
memperoleh keuntungan yang besar dari perumahan elit yang akan dibangun di
lokasi reklamasi di pesisir selatan Makassar. Kemudian untuk mereklamasi pantai di
pesisir Makassar, Ciputra Group membangun kerja sama dengan Boskalis. Selain itu,
amisi Ciputra yang paling nyata adalah dengan memasarkan perumahan di CPI yang
sampai saat ini belum memiliki legalitas.
d. Boskalis. Boskalis merupakan perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut
di perairan Takalar. Boskalis juga merupakan perusahaan yang telah menimbun laut
di perairan Makassar. telah puluhan kali nelayan melakukan penghadangan agar
Boskalis menghentikan proyek tambang pasir laut. Namun pihak Boskalis
mengabaikan keinginan masyarakat.
e. Bank Atradius. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa Bank Belanda ini juga
berkontribusi terhadap kerusakan bentang alam pesisir Sulsel. Bank Atradius
merupakan lembaga finansial yang turut memberi kredit bagi Boskalis agar dapat
melakukan operasi pertambangan pasir laut di perairan Galesong. Dengan
demikian, Bank Atradius menjadi pihak yang turut bertanggung jawab terhadap
kerusakan pesisir dan hancurnya wilayah tangkap nelayan di Galesong Raya.
Selain aktor yang terlibat dalam perusakan pesisir Kota Makassar dan Kabupaten
Takalar,WALHI Sulsel juga memperoleh data dan informasi terkait dampak tambang pasir
laut terhadap pesisir dan kehidupan nelayan di Galesong Raya. Adapun catatan WALHI
Sulsel terkait dampak tambang pasir laut dapat dilihat melalui tabel berikut ini:
Dari riset yang WALHI Sulsel lakukan, penambangan pasir laut yang dilakukan PT Boskalis
untuk proyek CPI telah mengakibatkan 250 orang nelayan beralih profesi menjadi pekerja
informal seperti tukang batu dan pamulung. Selain itu, pendapatan 6.474 orang nelayan
menurun hingga 80 %. Kemudian, dampak lainnya adalah abrasi pantai. Hampir di seluruh
desa terjadi abrasi sepanjang 10 hingga 20 meter. Akibatnya, 20 rumah hancur berat dan 2
pemakaman umum juga rusak parah.

Selain melakukan pendataan kerusakan di pesisir Galesong Raya dan berapa nelayan yang
menjadi korban tambang pasir laut, kami juga melakukan pendataan wilayah tangkap
nelayan. Dari hasil pengambilan titik wilayah tangkap diperoleh informasi bahwa nelayan
Galesong Raya memiliki kearifan lokal hingga untuk setiap wilayah tangkapnya mereka
beri nama yang berbeda-beda. Kami mendatangi setiap titik lokasi wilayah tangkap dan
mengambil titik koordinatnya.
Adapun data hasil pengambilan data wilayah tangkap nelayan Galesong adalah sebagai
berikut.
Tabel.Daftar titik kordinat wilayah tangkap nelayan beserta namanya.
No
1
2
3
4
5
6
7

Coordinate Point
Latitude
Longitude
-5,23150278 119,29803889
-5,34256111 119,26417500
-5,28621667 119,29857500
-5,25849167 119,21678056
-5,23660833 119,20972778
-5,34914722 119,23190833
-5,38893611 119,25366667

Name
Panangbu'ngia
Taka talua
taka taka
Batu mbawayya
Bonelure
Taka Lantang
Taka Bau

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

-5,16780278
-5,26872500
-5,26484722
-5,24666667
-5,28796667
-5,41085000
-5,23906667
-5,40068056
-5,56546667
-5,32800000
-5,47640000
-5,87240556

119,17895556
119,17873333
119,15057222
119,12688333
119,10775000
119,14928333
119,08895000
119,09228611
119,20263333
119,01328333
119,05450000
119,03151944

Palla Palayya
Taka Balitang
Pungangrong
Copongcaddi
Bonema'lonjo
Garurumbang
Coponglompo
Garumbang 2
Dange
Lampua
Batu Le'len
Palekko

Sumber: WALHI Sulsel, 2018

Dalam perjalan menuju lokasi wilayah tangkap nelayan, kami melewati banyak rompon
baru yang dibuat nelayan di jarak sekitar 2 sampai 10 mil laut dari garis pantai.Sebelum
memancing ikan tenggiri, ternyata nelayan selalu singgah di rompon untuk memancing
ikan tembang yang digunakan sebagai umpan.Jadi, wajar jika dampak ekonomi sangat
terasa ketika ada penambangan karena semua rompon milik nelayan hilang.

(Gambar: Rompon baru yang dibuat nelayan)

Selain itu, kami juga mengambil titik kordinat lokasi tambang pasir laut yang dilakukan
oleh Kapal Boskalis dan Jan De Null yang masih diingat oleh nelayan.Serta melakukan
pengukuran kedalamannya.Medote yang kami gunakan cukup sederhana, yaitu dengan

menggunakan tali yang diberi pemberat pada ujungnya.Nelayan cukup sangat bisa
merasakan ketika tali tersebut sudah mencapai dasar laut. Setelah kami ukur, ternyata
kedalamannya sudah mencapai 20 sampai 30 meter, yang sebelumnya hanya 9 sampai 11
meter.

(Gambar: Nelayan mengukur kedalaman laut pasca ditambang oleh Boskalis dan JDN)

Setelah mengambil titik koordinat, data tersebut kemudian kami overlay dengan software
Arcgis untuk melihat bagian mana saja yang mengalami kerusakan parah. Hasil pengolahan
data tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Dari hasil olah datadi atas, dapat dilihat bahwa jarak penambangan sangat dekat dengan
pesisir Galesong, yaitu di jarak 2 sampai 8 mil laut dari garis pantai. Lokasi penambangan
pertama Boskalis dan DJN telah merusak lima titik wilayah tangkap yaitu Taka lantang,
Taka Talua, Taka Bau, Taka taka, dan Panangbu’ngia.

(Gambar: Wilayah tangkap nelayan dan lokasi penambangan Boskalis dan DJN)

Ranperda RZWP3K Sulsel Kebijakan Sesat Pemerintah
Saat ini, kelima lokasi tersebut sudah tidak bisa memberikan hasil tangkapan seperti
sebelumnya.Padahal sebelumnya, kelima titik tersebut adalah wilayah tangkap yang paling
sering didatangi oleh nelayan karena dekat dari pesisir serta hasil tangkapannya juga
banyak.Selain itu, di dalam lokasi tambang tersebut dulunya terdapat ratusan rompon dan
jaring milik nelayan yang semuanya hilang/tenggelam.Lokasi penambangan juga sangat
dekat dengan wilayah konservasi, Pulau Tanakeke.KPU-TB01 adalah lokasi penambangan
pasir laut yang saat ini sedang direncanakan oleh parlemen Sulawesi Selatan.Luasnya
mencapai 9.348,69 Ha.Padahal di lokasi tersebut ada banyak wilayah tangkap

nelayan.Zonasi ini tentu saja akan membuat bencana sosial-ekologis yang lebih besar lagi
jika tidak dihentikan.
Hasil pengumpulan data dampak kerusakan pada pesisir dan wilayah tangkap nelayan di
atas dengan jelas membuktikan bahwa aktivitas penambangan pasir laut yang dilakukan
oleh Boskalis atas dukungan Bank Atradius dan Jan De Null telah membuat kerusakan yang
sangat parah terhadap kondisi pesisir dan wilayah tangkap nelayan Galesong Raya.
Rencana pemerintah menerbitkan regulasi mengenai rencana zonasi pesisir dan pulaupulau sesungguhnya peluang bagi masyarakat pesisir agar terbebas dari konflik lingkungan
dan SDA. Namun kalau diamati dari draft ranperda RZWP3K Sulsel, aturan tersebut hanya
akan memberi jalan bagi penambang untuk semakin leluasa mengeruk pasir laut di
perairan Galesong. Selain itu, adanya alokasi ruang reklamasi seluas 4.000 Ha di Ranperda
RZWP3K Sulsel juga menjadi ancaman serius bagi pesisir Kota Makassar dan pesisir
lainnya. Karena dengan adanya alokasi ruang reklamasi tersebut, maka kerusakan pesisir
di daerah lain akan meningkat pesat, dan pengaplingan ruang tangkap nelayan akan
semakin nyata terjadi.
Lantas, ditengah tingginya desakan masyarakat untuk menghapus alokasi reklamasi dan
tambang pasir laut, Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulsel malah memberikan solusi yang
tidak solutif. Memasukan zona tambang pasir laut di jarak 8 mil sesungguhnya
memperkokoh pendirian kita bahwa pemerintah dan legislatif di provinsi Sulsel
merupakan perpanjangan tangan penambang. Pemerintah lebih menjaga iklim investasi
ketimbang menyelamatkan kehidupan puluhan ribu nelayan. Dengan demikian, secara
tegas kami sampaikan bahwa masih adanya alokasi ruang reklamasi dan tambang pasir
laut di dalam draft ranperda RZWP3K merupakan ancaman nyata bagi pesisir dan
keselamatan nelayan di Sulsel, terkhusus di Kota Makassar dan Kabupaten Takalar. WALHI
Sulsel dalam catatan akhir tahun ini meminta kepada Gubernur Sulsel untuk menghapus
alokasi ruang reklamasi dan tambang pasir laut di draft ranperda RZWP3K.

Potret Kerusakan Hutan di Sulawesi Selatan tahun 2018
“Perusahaan Tambang Untung, Hutan Tropis Menghilang”
Hutan adalah sumber daya alam yang sangat esensial. Hutan juga merupakan kawasan
penyangga bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, hutan harus selalu dijaga,
dilestarikan dan dikelola secara berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan
masyarakat dari generasi ke generasi.
Dewasa ini, deforestasi atau kerusakan hutan di Sulawesi Selatan masih menjadi masalah
yang tak kunjung selesai. Upaya pemerintah dalam mencegah laju deforestasi juga belum
sepenuhnya berhasil. Ini artinya masyarakat yang menggantungkan hidup di hutan
maupun memanfaatkan jasa lingkungan dari hutan akan ikut terganggu akibat kerusakan
hutan tersebut.
Hutan tropis adalah salah satu jenis hutan yang ada di Indonesia. Persebarannya mulai dari
Pulau Sumatra. Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulai Maluku hingga Papua. Dari tahun
ke tahun, luasan hutan tropis mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena
pembukaan lahan untuk kegiatan perkebunan skala besar hingga kegiatan tambang.
Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki hutan tropis yang luas adalah Sulawesi
Selatan. hingga November 2018, luas indikatif hutan tropis di Sulawesi Selatan mencapai
2,1 juta ha1. Namun sebagian ahli dan guru besar di perguruan tinggi menilai bahwa luas
hutan tropis tersebut tidak sesuai dengan luas tutupan hutan yang sebenarnya. Sehingga
dibutuhkan pendataan ulang untuk memutakhirkan data hutan di Sulawesi Selatan.
Hutan tropis yang masih sangat luas di Sulawesi Selatan berada di pegunungan Querles dan
Verbeek. Pegunungan tersebut terbentangmulaidari Kabupaten Luwu, Luwu Utara hingga
Kabupaten Luwu Timur. Bagi masyarakat setempat, mereka lebih sering menyebut dengan
sebutan pegunungan tokalekaju. Saat ini, sudah banyak perusahaan tambang yang
memperoleh izin usaha pertambangan di dua pegunungan tersebut.Bahkan sebagian besar
telah melakukan kegiatan penambangan, tanpa melibatkan masyarakat lokal
saatpenyusunan hingga pembahasan AMDAL. Sehingga degradasi hutan atau penurunan
luas hutan di Sulsel sudah dapat dipastian terjadi karena aktivitas pertambangan. Padahal,
Namun ada juga yang disebabkan olehaktivitas masyarakat yangmelakukan pembukaan
lahan untuk kepentingan perkebunan.
Dalam konteks pertambangan, pada tahun 2018, WALHI Sulsel mencatatada 13
perusahaan tambang besar yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur. Kemudian di
Kabupaten Luwu Utara, ada 11 perusahaan tambang skala besar. Sementara di Kabupaten
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Dinas kehutanan provinsi sulawesi selatan

Luwu, kami hanya mendapatkan 1 perusahaan tambang besar. Berikut nama perusahan
dan lokasi tambang perusahan tambang tersebut:
Kabupaten
Luwu Timur

Luwu Utara

Nama Perusahaan
Lokasi Tambang
PT Vale Indonesia Hutan
TBK

PT Citra Prawita
Abadi
PT Damar Utama
PT Prima Utama
Lestari
PT Sumber Wahau
Jaya

Hutan dan lahan
kering
Lahan kering
Hutan

PT
Sugico
Pendragon Energy
PT Panca Digital
Solution
PT Tiga Samudra
Perkasa
PT Patrindo Jaya
Makmur
PT Citra Lampia
Mandiri

Hutan

PT Anugerah Jaya
Buana
PT Latanindo Mining
PT Daya Inti Mineral
PT Mija Raya Utama

Hutan

Sdr
Muhammad
Amiruddin
PT Seko Bukit Mas
PT
Obi
Power
Mining
PT Haslindo Sukses
PT Subakas Makmur
PT Andalan Prima

Lahan Kering

Hutan

Catatan Khusus
Menambang/merusak
cagar alam seluas
88,38 Ha
Menambang/merusak
hutan lindung seluas
15.245 Ha
Menambang/merusak
HPT seluas 2003 Ha

Menambang/merusak
hutan lindung seluas
20,8 Ha

Hutan
Hutan

Belum Beroperasi

Hutan
Hutan

Hutan
Hutan
Hutan

Hutan
Hutan
Hutan
Hutan
Hutan

Terbelit kasus suap
hakim di PN Jakarta
Selatan
Belum beroperasi
Belum Beroperasi
Lokasi berada
hutan produksi

di

Cakrawala
PT Prima Anugerah
Resource
PT Dataran Seko
Perkasa
PT
Citra
Palu
Mineral
PT Kalla Arebama
Luwu

PT Masmindo

Hutan
Hutan
Hutan
Hutan
Hutan

IUP berada di Hutan
Lindung
Digugat oleh WALHI
Sulteng
Ditolak Masyarakat
Adat
Ditolak Masyarakat
lokal

Gambar: Peta IUP yang masuk dalam kawasan hutan di Kabupaten Luwu Timur dan Luwu Utara

Berdasarkan data dan peta diatas, kami berkesimpulan bahwa hutan di Kabupaten Luwu
Timur telah dikapling oleh perusahaan tambang, sehingga tidak ada ruang bagi masyarakat
untuk memanfaatkan hutan yang selama ini menjadi ruang hidup mereka. Selain itu,
melihat banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur, maka
kerusakan hutan semakin meluas dan kehidupan masyarakat sekitar semakin terganggu.

Lanjut dari pada itu, WALHI Sulsel juga mencatat bahwa dari 13 perusahaan yang
beroperasi di Kabupaten Luwu Timur, perusahaan yang paling banyak menguasai ruang
baik hutan maupun non hutan adalah PT Vale Indonesia Tbk. Dengan begitu, perusahaan
ini merupakan pihak yang paling berkontribusi terhadap kerusakan hutan tropis di
Sulawesi Selatan.
Kerusakan Hutan Berkontribusi Terhadap Kerusakan Eksosistem Penting Lainnya.
Pada Juni hingga Oktober 2018, Tim WALHI Sulsel melakukan monitoring terhadap hutan
di pegunungan Verbeek, yang salah satunya merupakan wilayah tambang PT Vale. Kami
mempelajari dampak bisnis pertambangan PT Vale bagi kehidupan masyarakat di
Kecamatan Nuha dan Kecamatan Towuti. Hasilnya, Salah satu desa di Kecamatan Nuha
yakni Desa Nuha hingga saat ini belum mendapatkan aliran listrik. Padahal, sumber energi
yang menggerakkan pabrik nikel mili PT Vale bersumber dari Danau Matano. Sementara,
masyarakat Desa Nuha senantiasa menjaga hutan agar hutan yang ada di Desa Hutan tetap
berfungsi sebagai daerah tangkapan air, sehingga air yang bersumber dari hutan Desa
Nuha terus mengalir ke Danau Matano yang kemudian mengalir ke hingga ke pembangkit
listrik milik PT Vale. Disini kami menyimpulkan bahwa PT Vale merupakan perusahaan
yang tidak peduli dengan abai terhadap persoalan masyarakat di sekitarnya. Sehingga pada
tahun 2018, kami menyatakan bahwa PT Vale Indonesia tidak layak mendapat
penghargaan apapun dari pemerintah.
Kemudian, setelah kami telusuri lebih dalam, PT Vale tidak hanya merusak hutan dan
mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. PT Vale Indoensia juga telah melakukan kejahatan
lingkungan dengan mencemari ekosistem penting yang ada disekitar wilayah tambang
yakni Danau Mahalona, salah satu danau vulkanik di Sulawesi Selatan. Saat melakukan
monitoring di danau mahalona, kami menemukan ada lumpur berupa sedimentasi di
Danau mahalona. Setelah melakukan penelusuran, ternyata lumpur sedimen yang
membuat pendangkalan di Danau mahalona berasal dari kegiatan tambang PT Vale di
pegunungan sumbitta, yang tidak jauh dari bendungan petea.

Kiriman sedimentasi inilah yang membuat pendangkalan di bibir Danau Mahalona. Selain
itu, kami juga menduga kuat bahwa kiriman sedimentasi ini telah berlangsung lama, dan
diabaikan oleh pihak PT Vale. Padahal pihak PT Vale mengetahui bahwa Danau mahalona
merupakan kawasan hutan konservasi.

Dengan begitu, WALHI Sulsel dalam catatan akhir tahun 2018 ini menegaskan bahwa PT
Vale telah melakukan pencemaran lingkungan dengan mengirim lumpur sedimentasi bekas
tambang ke Danau Mahalona yang mengakibatkan pendangkalan di bibir Danau Mahalona.
Dengan begitu kami minta agar pemerintah memberi sangsi keras kepada PT Vale, dan
mencabut seluruh penghargaan lingkungan yang telah diberikan. Selain itu, kami
mendesak agar PT Vale bertanggung jawab dengan cara melakukan pemulihan lingkungan
di Danau Mahalona, serta mendesak pemerintah untuk segera meninjau ulang kontrak
karya PT Vale di Sulawesi Selatan.

Potret Pengaplingan Ruang dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kota Makassar
Kota Makassar tidak luput dari perhatian WALHI Sulsel.. Kota Makassar sebagai salah satu
kota metropolitan dalam satu dekade terakhir yang pembangunan sarana prasarana
fisiknya berkembang begitu pesat justru berbanding terbalik dengan kondisi ekologi yang
mengalami kemunduran. Masalah banjir yang setiap tahunnya melanda, sampah yang
berserakan di berbagai titik, krisis air bersih, dan kualitas udara yang memburuk adalah
beberapa potret nyata degradasi lingkungan di Kota Makassar.
Kami pun terus memantau agenda pembangunan Kota Makassar terutama terkait rencana
reklamasi pantai seluas 4.000 Ha. Walau hanya proyek CPI dan New Port yang baru
berjalan, rencana pengaplingan laut ini mulai digagas oleh pemerintah. Salah satunya
mengundang para investor untuk menjalankan “bisnis kotor” ini.
Tidak hanya itu, semakin masifnya alih fungsi daerah resapan air untuk pembangunan
hotel perumahan dan pusat perbelanjaan berakibat pada semakin berkurangnya Ruang
Terbuka Hijau di Kota Makassar. Pada tahun ini kami juga mencatat ada sejumlah proyek
bisnis di Kota Makassar yang melakukan pengaplingan ruang, sehingga memberi efek
buruk bagi kehidupan masyarakat Kota Makassar.
Pada tahun 2018, WALHI Sulsel mencatat ada 2 perusahaan yang bergerak di sektor
properti yang sedang membangun perumahan di pinggiran Kota Makassar. Perusahaan
tersebut kemudian membuka lahan perumahan yang mereka bangun tepat berada di lahan
yang selama ini menjadi daerah resapan air.
CitraLand Tallasa City adalah proyek bisnis properti dan pusat kawasan bisnis yang
dikembangkan oleh Ciputra Group dan FKS Land yang terletak di antara Jalan Perintis
Kemerdekaan dan Jalan Ir Sutami Kota Makassar. Proyek ini dibangun di lahan resapan air
seluas 700 hektar yang tentu menurut kami akan semakin membuat ketersediaan RTH di
Kota Makassar semakin berkurang. Dalam catatan WALHI kondisi RTH sekarang berada
pada situasi angka darurat 7 persen yang tentu akan membuat kondisi lingkungan hidup di
Kota Makassar semakin memburuk

Begitu pula dengan proyek pengembangan kawasan perumahan dan pusat bisnis
Summarecon Mutiara Makassar oleh PT Summarecon Agung di area pembangunan seluas
400 hektar yang terletak di Jalan Ir Sutami, juga merupakan daerah resapan air. Banjir yang
setiap tahunnya melanda Kota Makassar adalah akibat dari semakin berkurangnnya daerah
resapan air dan ketika dua proyek pembangunan properti ini terus berlanjut maka titiktitik banjir di Kota Makassar akan semakin bertambah
Potret Kerusakan Kawasan Ekosistem Karst Maros- Pangkep
Karst adalah sebuah bentukan dimuka bumi yang pada umumnya dicirikan dengan adanya
depresi tertutup, drainase permukaan, rekahan, gua, dan bahkan aliran sungai dalam tubuh
batuan yang terbentuk dari pelarutan batuan terutama kebanyakan merupakan batu
gamping yang kemudian membentuk morfologi dan ekosistem yang spesifik.
Kabupaten Maros-Pangkep adalah salah dua kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki
ekosistem karst yang cukup luas. Karst Maros Pangkep atau yang disebut batu gamping
tonasa diperkirakan terbentuk sekitar 35-40 juta tahun yang lalu di bawah laut dan
kemudian karena pergeseran lempeng 12 juta tahun lalu yang kemudian menimbulkan
lipatan lempeng mengakibatkan pengangkatan regional Sulawesi sehingga menjadi seperti
sekarang.
Saat pengangkatan lempeng inilah menjadi awal proses pembentukan karst (karstifikasi)
melalui rekahan karena proses pengangkatan selanjutnya dimulailah proses pencucian
batuan oleh Co2 yang berasal dari atmosfir melalui air hujan maupun dari sisa tanaman dan

humus hal ini dikarenakan mineral batuan penyusunnya berbentuk sederhana sehingga
gampang larut dalam asam. Proses ini berlangsung terus menerus hingga saat ini ada yang
baru pada tahap drainase permukaan, ada yang sudah membentuk goa bahkan ada yang
sudah membentuk sungai dalam tubuh batuan. Ekosistem karts inilah yang menjadi
penyedia sekaligus penyimpan cadangan air yang banyak dimanfaatkan masyarakat.
Saat ini kawasan karst di Kabupaten Maros-Pangkep mengalami tekanan yang cukup berat,
karena usaha pertambangan batu gamping untuk produksi semen, marmer dan industri
lainnya.Penambangan karst yang dilakukan di Kawasan Karst Maros-Pangkep selain
mengancam ketersediaan air tanah di sekitar kawasan karst, juga menghilangkan kekayaan
arkeologi, dan mengancam keunikan geomorfologi serta biodiversity (keanekaragaman
hayati).Hal dikarenakan ekspansi tambang yang semakin meluas tanpa memperhatikan
aspek keberlanjutan lingkungan dan alam.Beberapa waktu lalu, kami melakukan
pendampingan di salah satu kecamatan di Kabupaten Pangkep yakni di Kecamatan
Tondong Tallasa. Saat melakukan pendampingan kami menemukan ada 24 Izin Usaha
Pertambangan (IUP) di Kecamatan Tondong Tallasa yang terdiri atas tambang marmer (15
IUP), tambang pasir kuarsa (5 IUP), tambang batubara(1 IUP) dan tambang tanah liat(3
IUP).
Berikut nama perusahaan dan lokasi perusahaan tambang yang beroperasi di Kecamatan
Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep.
Desa

Nama Perusahaan

PT. Bumi Pangkep Sumber
PT. Anugrah Kuari Abadi
Bantimurung
PT. Celebes Indonesia Marble
Bantimurung
PT. Grasada Internasional
PT. Pusaka Marmer Indah Raya
PT. Pusaka Marmer Indahnya
PT. Celebes Bangun Jaya
PT. Karya Asta Alam
Malaka
PT. Megah Putra Marmer
PT. Celebes Bangun Jaya
PT. Bukit Bu’nea
Bulu Tellue
PT. Citatah tbk Bultel
PT. Bumi Alam Permata Indah
PT. Arkamira Memorial Stone
PT. Semen Tonasa
Bulu Tellue
PT. Pusaka Decorindah
PT. Tondong Jaya Marmer
PT. Geoming Indonesia

Jenis
Tambang
Marmer
Marmer
Marmer
Marmer
Marmer
Marmer
Tanah Liat
Marmer
Marmer
Tanah Liat
Marmer
Marmer
Marmer
Marmer
Tanah Liat
Marmer
Marmer
Marmer

Lanne

Amal Saleh
PT. Batara Abadi perkasa
Ika Prawisna Muliawan
PT. Celebes Bangun Jaya
CV. Tiga Mandiri

Bonto Birao
Sumber: WALHI Sulawesi Selatan 2018

Pasir Kuarsa
Pasir Kuarsa
Pasir Kuarsa
Pasir Kuarsa
Pasir Kuarsa
Batubara

Dengan banyaknya IUP yang sementara berjalan tentu saja hal ini menjadi ancaman yang
serius bagi keberlangsungan ekositem karst di wilayah ini.Selain terhadap ekosistem
banyaknya izin tambang di wilayah ini juga mengancam keberlangsungan hidup
masyarakat dan hilangnya ruang-ruang hidup di ekosistem tersebut.Sebagaimana kita
ketahui bersama bahwa ekosistem karst memiliki system hidrologi yang berfungsi sebagai
penyimpan sekaligus penyedia air.Bahkan, berdasarkan investigasi yang dilakukan
beberapa waktu lalu hampir seluruh sumber air masyarakat di Kecamatan Tondong Tallasa
berasal dari ekosistem karst.Hal ini menunjukan tingkat ketergantungan masyarakat
terhadap ekosistem karst sangat tinggi sehingga keberlanjutannya harus dijaga.
Selain ancaman terhadap sumber hidup dan kehidupan potensi bencana juga merupakan
sesuatu ancaman yang tidak bisa di lupakan. Bencana alam seperti longsor hingga banjir
bandang merupakan ancaman yang cukup serius mengingat banyaknya bukit-bukit yang
awalnya berfungsi sebagai daerah resapan air kini telah ditambang baik itu tanah liat
maupun silika. Karena hilangnya resapan air, air hujan yang tidak terserap kemudian akan
mengalir di permukaan dan mengikis sedikit demi sedikit lapisan tanah (Erosi) lama
kelamaan juga akan semakin menurunkan kualitas lingkungan. Jika kita melihat sedikit ke
belakang pada tahun 2011 di Kecamatan Balocci, Pangkep telah terjadi longsor yang
disusul air bah yang menyebabkan banjir bandang yang menewaskan 4 orang warga dan 2
lainnya luka-luka. Hal ini tentusaja menjadi peringatan dini bagi daerah sekitarnya
termasuk kecamatan Tondong Tallasa.
Dampak dari massif nya aktivitas tambang di Kecamatan Tondong Tallasa sudah mulai
dirasakan masyarakat. Mulai dari buruknya kualitas udara, pencemaran mata air,
berkurangnya debit air, meningkatnya kasus penyakit ispa, rusaknya fasilitas jalan yang
sejalan dengan tingginya tingkat kecelakaan, lumpur dan debu yang mengganggu aktivitas
keseharian warga, sampai pada pencemaran air sungai. Dampak dari masifnya aktivitas
tambang juga bahkan telah merambah sampai pada dimensi sosial masyarakat. Menurut
pengakuan beberapa tokoh masyarakat saat kami melakukan pendampingan, saat ini
sudah mulai muncul potensi konflik laten dalam masyarakat itu sendiri antara yang bekerja
pada tambang dan yang tidak hal ini juga mengakibatkan tergerusnya kearifan lokal
masyarakat.

Saat ini beberapa kelompok masyarakat sudah mulai melakukan upaya pencegahan
perluasan kawasan tambang dengan mengupayakan pengelolaan ekowisata utamanya di
kawasan karst.Karena dari segi pendapatan, sektor ekowisata jauh melampaui pendapat
sektor tambang.Karst akan lebih bermanfaat apabila dilindungi.selain memberikan
pemasukan bagi masyarakat, juga tidak menghilangkan ruang-ruang kehidupan yang ada.
Berdasarkan fakta diatas kami telah melakukan pendataan titik-titik potensial
pengembangan ekowisata di Kecamatan Tondong tallasa setidaknya terdapat 11 titik mulai
dari bukit, sungai, gua, sampai air terjun. 1) permandian alam baruttung; 2) bukit Pabbo; 3)
Gua Suli; 4) sungai Kacicu; 5)arung jeram tagari; 6) bendungan tagari; 7)leang Pakniki(gua
kelelawar); 8)gunung Bulu Tellue; 9) air terjun golla; 10) sungai panrammeang dan 11) ere
tallasa.
Lain halnya di Maros. Hingga tahun 2018, WALHI Sulsel mencatat ada 33 perusahan
tambang yang beroperasi di Kabupaten Maros. Konsesi tambang yang paling luas masih
dipegang oleh PT Semen Bosowa. Saat ini, masyarakat juga tengah meminta pemerintah
provinsi untuk tidak memperpanjang izin dan memperluas konsesi tambang PT Bosowa.
Karena selama Bosowa beroperasi di Desa Baruga dan Desa Tukamasea, tidak banyak
manfaat yang didapatkan masyarakat. Malah penyakit dan polusi yang diterima
masyarakat lokal.
Lebih detail berikut nama perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan ekosistem
esensial Karst Maros:
Nama Perusahaan

Pejabat
Pemberi
Izin

Makmur Agung Perkasa

Bupati

Bukit Marmer Indah

Tahapan

Komoditas

131/KPTS/540/III/2011

Operasi Produksi

Marmer

440/KPPSP/IUP-OP/P/XII/2010

Operasi Produksi

Marmer

Bangun Buana Marmer

Bupati

379/KPPSP/IUP-OP/P/X/2010

Operasi Produksi

Marmer

Murante Utama

Bupati

181/KPPSP/IUP-OP/VI/2010

Operasi Produksi

Marmer

Grasada Multinational
Pusaka Marmer
Indahraya

Bupati

239/KPPSP/IUP-OP/P/VIII/2010

Operasi Produksi

Marmer

Bupati

313.A/KPPSP/IUP-OP/P/X/2010

Operasi Produksi

Marmer

Bukit Harapan Utama
Pratama Tambang
Abadi

Bupati

380/KPPSP/IUP-OP/P/X/2010

Operasi Produksi

Marmer

Bupati

314.A/KPPSP/IUP-OP/P/X/2010

Operasi Produksi

Marmer

Gubernur

288/KPPSP/IUP-OP/P/IX/2010

Operasi Produksi

Marmer

Bupati

355/KPPSP/IUP-OP/P/XI/2010

Operasi Produksi

Marmer

Semen Bosowa Maros

Bupati

240/KPPSP/IUP-OP-P/VIII/2010

Operasi Produksi

Batu Kapur

Grasada Internasional
Makassar Marmer
Mulia Indah

Gubernur

238/KPPSP/IUP-OP/P/VIII/2010

Operasi Produksi

Marmer

Gubernur

287/KPPSP/IUP-OP/P/IX/2010

Operasi Produksi

Marmer

Semen Bosowa Maros

Bupati

241/KPPSP/IUP-OP-P/VIII/2010

Operasi Produksi

Tanah Liat

Kurnia Batu Indah
Insani Marmeril

Gubernur

NO SK

Kurnia Batu Indah
Grand Marmer Alam
Serasi
Aftifani

Gubernur

159/KPPSP/IUP-OP/P/V/2010

Operasi Produksi

Marmer

Gubernur

212/KPPSP/IUP-OP/VII/2010

Operasi Produksi

Bupati

445/KPPSP/IUP-OP/XII/2010

Operasi Produksi

Marmer
Batu
Gamping

Aimil Insam Maremer

Gubernur

356/KPPSP/IUP-OP/P/XI/2010

Operasi Produksi

Marmer

Mutiara Surya Mallawa

Gubernur

124/KPPSP/IV/2010

Operasi Produksi

Logam

Uludaya Karya

Gubernur

304/KPPSP/IUP-EKSPL/IX/2010

Eksplorasi

Batubara

Operasi Produksi

Batubara

Eksplorasi

Batubara

Operasi Produksi

Batubara

Taman Indah
Bukit Mallawa
Sejahtera
Taman Indah Makmur
Sejahtera
Cakra Persada Mandiri
Jaya

Bupati

207/KPPSP/IUP-OP/VII/2010

Bupati

257/KPPSP/IUP-EKSPL/VIII/2010

Bupati

285/KPPSP/IUP-OP/IX/2010

Bupati

144/KPPSP/V/2010

Safari Utama

Bupati

133/KPTS/540/III/2011

Operasi Produksi

Batubara

Adria Cipta Nugraha
Bina Samudera
Makassar

Bupati

284/KPPSP/IUP-OP/IX/2010

Operasi Produksi

Sirtu

Bupati

184/KPPSP/IUP-OP/VI/2010

Operasi Produksi

Marmer

Sari Bumi Timur

Bupati

283/KPPSP/IUP-OP/IX/2010

Operasi Produksi

Sirtu

Cahaya Mulia Amraeni

Bupati

145/KPPSP/V/2010

Eksplorasi

Batubara

Sofira Sukses Marmeril

Bupati

199/KPPSP/IUP-OP/VII/2010

Operasi Produksi

Marmer

Bosowa Mining

Bupati

242/KPPSP/IUP-OP/P/VIII/2010

Operasi Produksi

Batu Kapur

Bosowa Mining
Grand Marmer Alam
Serasi

Bupati

243/KPPSP/IUP-OP-P/VIII/2010

Operasi Produksi

Marmer

Bupati

212/KPPSP/IUP-OP/VII/2010

Operasi Produksi

Marmer

Eksplorasi

Galena

Praktek Kejahatan PETI (Pertambangan Tanpa Izin)
Berdasarkan kasus yang sedang ditangani oleh WALHI Sulawesi Selatan satu tahun
terakhir ini. Tercatat ada 26 perusahaan swasta yang melakukan aktivitas pertambangan di
empat kabupaten di Sulawesi Selatanyaitu kabupaten Sidrap, Bulukumba,Maros dan
Takalar. Semua perusahaan swasta tersebut tidak memiliki dokumen perizinan dan
dokumen UKL/UPL serta dokumen AMDAL sebagaimana ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Aktivitas pertambangan tersebut mendapat penolakan
keras dari masyarakat karena menyasar ke lahan produktif pertanian, daerah aliran sungai
dan pegunungan sehingga kegiatan tersebut berdampak langsung pada menurunnya
kualitas lingkungan hidup dan mengancam hilangnya wilayah kelola masyarakat.
Dari hasil investigasi WALHI Sulsel mendapatkan terjadi perubahan fisik di daerah aliran
sungai di kabupaten Sidrap dan Bulukumba, Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan oleh
semakin massifnya kegiatan penambangan pasir, krikil dan tanah liat oleh perusahan

swasta. Kondisi daerah aliran sungai mengalami perubahan warna (keruh) dan penurunan
debit air sehingga akan berdampak pada rusaknya ekosistem sungai, menurunnya
produksi pertanian dan krisis air bersih.
Kondisi Sungai Bila saat ini belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat untuk
kebutuhan konsumsi air minum, karena masih dalam proses pemulihan. Dampak tersebut
disebabkan oleh 7 perusahan swasta yang melakukan aktivitas pertambangan di daerah
aliran sungai Bila di kecamatan Pituriase, kabupaten Sidrap.
Situasi yang sama juga terjadi di Sungai Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Dalam catatan
WALHI Sulsel ada 7 perusahaan swasta yang melakukan aktivitas penambangan di Sungai
Ujung Loe. Aktivitas penambangan juga berdampak pada 700 hektar lahan pertanian
masyarakat di 3 desa, yakni Desa Balong, Desa Garanta dan Desa Lonrong terancam
mengalami kekeringan, selain itu aktivitas penambangan pasir di sungai Ujung Loe akan
menurunkan kualitas tanah, disebabkan oleh cairan kimia sisa penambangan. Cairan kimia
tersebut akan ikut mengalir dilahan pertanian masyarakat.
Selain aktivitas penambangan di daerah aliran sungai, di kabupaten Sidrap dan Bulukumba.
Aktivitas penambangan terjadi juga di Kabupaten Maros dan Takalar, di daerah
pegunungan dan lahan pertanian masyarakat. hal tersebut disebabkan oleh kurangnya
control dari pemerintah kabupaten sehingga wilayah kelola masyarakat terus terancam
dengan aktivitas yang merugikan masyarakat dan negara.
Di kabupaten Maros kecamatan Moncongloe, hingga saat ini ada 10 perusahaan swasta
yang melakukan aktivitas penambangan di daerah pegunungan. Setiap tahun masyarakat
Moncongloe mengalami krisis air, infrastruktur jalan rusak di sebabkan oleh aktvitas
penambangan. Lokasi yang dijadikan aktivitas penambangan tersebut merupakan daerah
resapan air. Dengan alasan tersebut pada bulan agustus 2018 masyarakat Moncongloe
melakukan protes. Namun aksi tersebut belum ada respon baik dari pemerintah, sehingga
aktivitas penambangan tersebut berjalan lancar hingga hari.
Berdasarkan informasi yang beredar dimedia social dan media cetak bahwa penambangan
illegal mining di Sulawesi selatan berkembang secara pesat, tanpa adanya pengawalan dan
kontrol dari pemerintah terutama pemerintah kabupaten/kota. Praktek illegal mining yang
berorientasi pada keuntungan pribadi, seakan-akan ada pembiaran dari instansi terkait,
seperti di kabupaten Bone, Sopeng, Palopo, Takalar, Pinrang dan Gowa. Dengan adanya
informasi tersebut pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota segera
melakukan evaluasi dan malakukan tindakan cepat untuk menghentikan kejahatan
lingkungan yang merugikan Negara dan masyarakat serta akan memutuskan mata rantai
ekositem.

Selama satu tahun ini, Wahana lingkungan hidup Indonesia (WALHI) Daerah Sulawesi
selatan aktif melakukan pendampingan di empat kabupaten di Sulwesi selatan, dalam hal
ini melindungi wilayah kelola masyarakat dari ancaman pertambangan ilegal mining.
Upaya WALHI melakukan advokasi dalam menyelamatkan lingkungan hidup dan sumber
daya alam secara lestari terus disuarakan dan dikampayekan. Sehingga WALHI Sulsel
berhasil memutuskan sebagian aksi kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan
swasta di Sulawesi selatan, seperti table ada dibahwa ini.
Kabupaten/
Kota
Maros

Kecamatan

Keterangan

Lokasi

Moncongloe

Aktif

Sidrap

Pituriase

Tutup

Bulukumba

Ujung Loe

Takalar

Polongbangk
e Utara
Sandrobone

Aktif 4 dan DAS
tutup 3
Aktif
Sawah

Pasir dan tanah 7
liat
Pasir dan batu 7
krikil
Tanah liat
1

Aktif

Tanah liat

Pengunungan
dan kebun
DAS dan kebun

Sawah
TOTAL

Komoditi
Tanah liat

Jumlah
10

1
26

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa penambangan liar di Sulawesi selatan masih
marak terjadi, hal ini disebabkan kurangnya kontrol dari pemerintah provinsi terutama
pemerintah kabupaten. Tambang ilegal mining yang direspon dan yang ditanggani oleh
WALHI Sulsel, baru empat (4) Kabupaten yang terdiri atas ; Kabupaten Sidrap, Kabupaten
Bulukumba, kabupaten Maros dan Kabupaten Takalar. Dan masih banyak praktek illegal
mining di Sulawesi selatan yang belum ditangani oleh WALHI Sulsel, ini tugas pemerintah
untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, supaya tidak menimbulkan konflik dan
dampak yang berkepanjangan.
WALHI Sulsel berhasil menutup sebagian tambang illegal mining di empat kabupaten di
Sulawesi selatan, itu belum termaksud ditanggani oleh WALHI. Tercatat oleh WALHI Sulsel
ada 26 perusahaan swasta yang melakukan aktivitas penambangan illegal mining 10
diantaranya berhasil diberhentikan secara permanen, seperti 7 perusahaan di kabupaten
Sidrap dan 3 perusahaan di kabupaten Bulukumba . Rata-rata penambangan ilegal tersebut
banyak dibekingi oleh anggota DPRD dan aparat kepolisian, sehingga hal tersebut akan
menimbulkan dampak negative di masyarakat dan lingkungan hidup. Dengan adanya
campur tangan dari anggota DPRD dan oknum kepolisian, ini juga membuktikan bahwa
aktivitas penambangan illegal miningseakan-akan ada pembiara’an, karena kurangnya
pengawasan yang ketat dari pemerintah terkait.

Berdasarkan hasil analisis WALHI Sulsel bahwa aktivitas penambangan ilegal mining
dibeberapa kabupaten di Sulawesi selatan sangat merugikan Negara, merusak
keberlanjutan lingkungan hidup dan memiskinkan masyarakat. Karena orientasi aktivitas
illegal mining
tersebut semata-mata hanya untuk keuntungan pribadi. Aktivitas
penambangan ilegal mining juga akan menurun kuliatas air tanah dan menurunkan
produksi pertanian serta membunuh masyarakat.
Berdasarkan fakta dilapangan menunjukan bahwa aktivitas penambangan illegal mining di
daerah aliran sungai (DAS) di kecamatan Pituriase, kabupaten Sidrap sudah menimbulkan
korban jiwa. Tercatat oleh WALHI Sulsel, ada 5 orang masyarakat Pituriase meninggal
dunia didalam kubangan bekas aktivitas penambangandi hulu sungai Bila.
Dengan hal tersebut diatas, maka WALHI Sulsel mendesak pemerintah Sulawesi selatan
dalam hal ini dinas terkait dan aparat penegak hukum, agar segera melakukan evaluasi dan
mengadili perusahan swasta dan pelaku usaha bisnis lainnya, yang melakukan kejahatan
lingkungan di Sulawesi selatan. karena kegiatan ilegal mining yang dilakukan perusahaan
swasta merupakan masalah besar bagi masyarakat.
Upaya selanjutnya yang harus dilakukan adalah, perbaikan daerah aliran sungai dan
pengungan dengan cara konservasi. Penanaman pohon merupakan cara untuk mengurangi
kerusakan lingkungan agar tidak menimbulkan dampak lebih luas lagi. Selain itu pemerinta
pro aktif dalam memantau kondisi lingkungan di Sulawesi selatan. langkah pertama yang
harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan evaluasi semua perizin, kedua
melakukan moratorium perizinan dan terakhir stop mengeluarkan perizinan baru.

Selamatkan Lingkungan Hidup, Masyarakat dan Generasi Sulawesi Selatan
Kami menyadari bahwa masih banyak persoalan lingkungan di daerah lain yang belum
kami angkat pada catatan akhir tahun kali ini. Namun kami percaya bahwa kerusakan
lingkungan juga tengah terjadi di berbagai daerah lain di Sulawesi Selatan. yang paling
terbaru adalah bencana banjir yang kini menimpa saudara-saudara kita di Kabupaten
Barru. Itu juga disebabkan oleh kerusakan lingkungan di daerah hulu maupun hilir.
Dari tragedi tersebut, jelas bagaimana kerusakan lingkungan terjadi mulai dari daerah
dataran tinggi hingga pesisir. Bencana ekologis yang terjadi di berbagai daerah pada tahun
ini menunjukan bahwa kerusakan lingkungan sudah mengancam kehidupan masyarakat.
Sehingga suka tidak suka upaya pencegahan, penegakan hukum dan pemulihan lingkungan
harus mulai dikerjakan.
Lebih lanjut, melalui catatan akhir tahun ini, WALHI secara tegas meminta pemerintah
provinsi Sulawesi Selatan, untuk menghentikan perusakan lingkungan yang bersumber
dari kegiatan bisnis ekstraktif serta bisnis properti sekala besar, demi menyelamatkan
masyarakat dan generasi Sulawesi Selatan yang akan datang. Sangat baik bila pemerintah
yang saat ini dipimpin oleh Prof Nurdin Abdullah mendengar jeritan masyarakat yang
mengalami langsung kerusakan lingkungan.
Pesisir, hutan, kawasan ekosistem penting di Sulsel telah rusak sebagian, menyelamatkan
yang masih tersisa merupakan jalan keluar yang paling baik dilakukan pemerintah saat ini.
Dalam pendahuluan, kami telah menegaskan bahwa pemerintah adalah aktor utama yang
paling mampu mengentikan kerusakan dan dan pengaplingan ruang. Oleh karena itu, kami
mewakili masyarakat Sulawesi Selatan meminta Gubernur Sulsel untuk membuat trobosan
guna melindungi lingkungan hidup dan wilayah kelola masyarakat, baik yang ada di pesisir,
kawasan karst daa terutama di daerah pegunungan (dataran tinggi)
++Selesai++

