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JAKARTA, KOMPAS — Dua tahun berjalan,
pelaksanaan rencana aksi pemerintah daerah dalam
Koordinasi dan Supervisi Mineral dan Batubara
belum menunjukkan perbaikan tata kelola
pertambangan yang signifikan. Pengawasan aktivitas
tambang di daerah masih lemah.

Temuan itu dari kajian dan
indeks Koalisi Anti Mafia Tam-
bang atas pelaksanaan Koordi-
nasi dan Supervisi Mineral dan
Batubara Komisi Pemberantasan
Korupsi (Korsup Minerba KPK).
Koalisi terdiri dari Walhi, Auriga,
Jatam, YLBHI, SAINS, dan orga-
nisasi kemasyarakatan di dae-
rah.

Tahap pertama, Korsup Mi-
nerba diikuti 12 pemprov yang
daerahnya menerbitkan 69 per-
sen dari 10.918 izin usaha per-
tambangan (IUP), yaitu Kepulau-
an Riau, Bangka Belitung, Jambi,
Sumatera Selatan, Kalimantan
Barat, Kalimantan Tengah, Kali-
mantan Timur, Kalimantan Sela-
tan, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Selatan, dan
Maluku Utara. Koalisi mengkaji
sisi perizinan, keuangan, penga-
wasan produksi, pengolahan, dan
penjualan.

Pius Ginting dari Eksekutif
Nasional Walhi, Rabu (17/2), di
Jakarta, mengatakan, penataan
perizinan non clean and clear
(CnC) Pemprov Kalsel terburuk.
Dari 441 IUP non-CnC tidak ada
yang diselesaikan atau dikenai
sa n k s i .

CnC berarti kegiatan pertam-
bangan tak tumpang tindih de-
ngan izin dan punya dokumen
lingkungan. Nilai CnC terbaik di-
peroleh Jambi yang menertibkan
49 persen IUP non-CnC. Dari
398 IUP di Jambi pada 2014,
sebanyak 198 IUP non-CnC kini
jadi 100 IUP non-CnC.

Total setelah Korsup Minerba
dijalankan, 721 IUP dicabut atau
tidak diperpanjang di 12 provinsi
itu. Lebih dari setengahnya izin
tambang batubara. Izin yang di-
cabut sekitar 2 juta hektar.

”Cukup waktu buat IUP
non-CnC. Cabut semua IUP
non-CnC dan pastikan kewajiban
keuangan dipenuhi setelah dica-
but,” kata Timer Manurung, pen-
diri Yayasan Auriga, LSM yang
bergerak di isu pelestarian ling-
kungan dan sumber daya alam.

Terkait itu, Kementerian
ESDM akan menuntaskan 3.966
izin usaha pertambangan yang
masih bermasalah (non-CnC) pa-
da Mei 2016 (Ko m p a s , 16/2).

Timer menekankan agar pe-
merintah mengeluarkan daftar
hitam pelaku usaha pertambang-
an, seperti nama pemilik, grup,
dan pengurus perusahaan. Tuju-
annya agar hanya pertambangan
yang baik dan bertanggung jawab
yang beroperasi.

Dari sisi tumpang tindih de-
ngan kawasan hutan, khususnya
kawasan konservasi, Pius menye-
butkan, Sulawesi Tengah terbaik
dengan pengurangan luas IUP di
kawasan konservasi mencapai
98,1 persen atau tersisa 5.000
hektar. Sementara kinerja terbu-
ruk atau 0 persen di Kepri, Sum-
sel, Kalbar, Kaltim, dan Sultra.

Tumpang tindih terluas di ka-
wasan konservasi ada di Kaltim
seluas 97.000 ha.

Di sisi lain, ditemukan pening-
katan tumpang tindih IUP de-
ngan kawasan hutan setelah im-
plementasi Korsup Minerba. Pe-
ningkatan lahan tumpang tindih
dalam kawasan hutan konservasi
terjadi di Riau (dari 0 jadi 133,60
ha), Sumatera Selatan (dari
932,64 jadi 6.292,67 ha), Kali-
mantan Barat (dari 101,31 jadi
2.531,74 ha), Kalimantan Timur
(dari 4.299,96 jadi 97.756,13 ha),
dan Sulawesi Tenggara (dari
2.224,39 jadi 2.227,67 ha).

Dari sisi keuangan iuran pro-
duksi (royalti), piutang royalti te-
rendah (2014) adalah Kalsel (Rp
231 juta), Kepri (Rp 4,6 miliar),
dan Babel (Rp 11,1 miliar). Pi-
utang tertinggi di Kaltim (Rp 82,6
miliar).

Koalisi mendesak produksi
pertambangan dihentikan sebe-
lum piutang dibayar. ”Pemerin -
tah perlu memverifikasi data pro-
duksi untuk menguji kebenaran
kewajiban keuangan,” u j a r ny a .

Sayangnya, kajian koalisi me-
nunjukkan produksi hasil tam-
bang pemilik IUP minim verifi-
kasi pemda. Kinerja terbaik di
Kalteng (35,71 persen) serta ter-
buruk Jambi (0 persen) dan Sul-
sel (2,5 persen).

Menurut Timer, momen penu-
runan harga komoditas tambang
harus bisa dimanfaatkan bagi
pembenahan tata kelola dan ke-
uangan pertambangan. ”Kekuat -
an (finansial) mereka baru le-
mah,” katanya seraya menunjuk-
kan kasus korupsi pertambangan
yang terkait kekuasaan politik,
birokrasi, dan aparat.

Ia berharap KPK dan penegak
hukum lain mengedepankan ka-
sus-kasus sumber daya alam, ter-
masuk kontrak karya dan per-
janjian karya pengusahaan per-
tambangan batubara (PKP2B)
yang dipastikan akan mengem-
balikan kerugian negara. Selain
itu, mengurangi berbagai ancam-
an bencana akibat aktivitas tam-
bang merusak. (ICH/ISW )

SATWA LANGKA

Transaksi di Jakarta Miliaran Rupiah Setahun
JAKARTA, KOMPAS — Per -
dagangan ilegal satwa liar dan
dilindungi di Jakarta terbilang
ramai dengan nilai miliaran ru-
piah per tahun. Tahun ini, pen-
jualan satwa atau bagian tubuh
satwa itu terus memperlihatkan
tren meningkat.

Kepala Balai Konservasi Sum-
ber Daya Alam Jakarta Awen
Supranata mengatakan, rata-rata
perputaran uang penjualan satwa
liar dan dilindungi di Jakarta bisa
Rp 5 miliar setahun. ”Ju m l a h ny a
mungkin tak sampai ribuan ekor
setahun, tapi nilainya dari Rp 100
juta sampai Rp 5 miliar per ta-
hun,” katanya seusai penyerahan
dua bayi siamang (Sy m p h a l a n g u s
sy n d a c t y l u s ) di Markas Polda
Metro Jaya, Rabu (17/2).

Tahun ini, aktivitas penjualan
satwa-satwa langka itu cende-

rung meningkat. Perbandingan-
nya, sepanjang 2015, BKSDA DKI
Jakarta melakukan delapan pe-
nindakan. Namun, awal tahun ini
saja sudah tiga kali penindakan.

Rincian tiga kasus itu adalah
penjualan gading gajah seberat
100 kilogram dalam keadaan ter-
potong-potong siap untuk diolah,
penjualan siamang, owa, macan
dahan, dan beruang.

Menurut Awen, maraknya
penjualan karena masih banyak-
nya pesanan dengan keuntungan
menggiurkan. Komoditas satwa
langka itu juga cukup mudah
dijual di pasaran karena banyak
peruntukan, mulai obat-obatan,
hobi, hingga gaya hidup.

Jalur perdagangan itu meli-
puti jalur darat, laut, dan udara.
Sebagian besar penjualan untuk
pasar lokal Jakarta. Namun, pe-

nyelundupan banyak terjadi ke
luar negeri. Pasar tujuan paling
besar adalah Hongkong, Tiong-
kok, Taiwan, dan Eropa.

Adapun satwa dilindungi asal
Indonesia yang paling banyak di-
perdagangkan adalah kura-kura,
ular, owa, siamang, macan dahan,
beruang, dan organ-organ hewan.
Tahun ini, Polda Metro Jaya
mendukung penuh pemberan-
tasan perdagangan satwa langka
dan dilindungi itu.

Selain penjualan, kepemilikan
satwa liar dan dilindungi di DKI
Jakarta pun dinilai masih sangat
besar. Kepemilikan itu meliputi
peliharaan hingga awetan.

Kepala Satuan Tugas Polisi
Kehutanan DKI Jakarta N Ya-
nang Lima mengatakan, pada
2015 ada sekitar 200 satwa lang-
ka diserahkan pemiliknya, baik

hidup maupun awetan atau bagi-
an tubuh. Jenis satwa yang paling
banyak dikembalikan adalah bu-
rung kakaktua jambul kuning.

”Yang hidup akan direhabili-
tasi, lalu dilepasliarkan. Untuk
awetan akan disumbangkan un-
tuk perkembangan pengetahuan,
seperti museum,” k a t a ny a .

Rabu siang, dua bayi owa dise-
rahkan pemiliknya, anggota DPR,
Lucky Hakim. Ia memperoleh
dua satwa langka dilindungi itu
dari teman. ”Satwa itu ternyata
dilindungi dan tak seharusnya
dipelihara,” u c a p ny a .

Kedua bayi yang diperkirakan
berusia empat bulan itu akan
direhabilitasi di Ragunan untuk
dilepasliarkan ke Pulau Sumate-
ra, habitat aslinya. Siamang me-
rupakan binatang dilindungi
yang terancam punah. (IRE)

INFORMASI GEOGRAFIS

Percepat Penyusunan Peta Desa
JAKARTA, KOMPAS — Lebih
dari 73.000 desa di Indonesia
belum terpetakan berbasis infor-
masi geospasial dasar yang diter-
bitkan Badan Informasi Geospa-
sial. Hingga kini, badan informasi
itu baru menghasilkan peta ber-
skala 1:5.000 untuk 1.000 desa di
Indonesia berbasis citra satelit
resolusi amat tinggi.

Untuk mempercepat pembu-
atan peta desa, Badan Informasi
Geospasial (BIG) bekerja sama
dengan Badan Pertanahan Na-
sional, Kementerian Dalam Ne-
geri, dan pemerintah daerah. Itu
diungkapkan Kepala BIG Priyadi
Kardono pada peluncuran Peta
Desa oleh Menteri Desa, Pemba-
ngunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Marwan Jafar, Se-
lasa (16/2), di Jakarta.

Peta desa itu untuk memper-
cepat pencapaian target pemba-
ngunan. ”Sasaran pembangunan
ialah berkurangnya sedikitnya

5.000 desa tertinggal dan kena-
ikan sedikitnya 2.000 desa man-
diri,” ucap Marwan.

Batas wilayah
Peta desa skala besar disusun

BIG bekerja sama dengan Ke-
menterian Desa PDTT. Informasi
geospasial dipakai untuk peren-
canaan penetapan batas wilayah,
inventarisasi sumber daya alam,
merancang tata ruang pedesaan,
dan daerah transmigrasi.

Priyadi menjelaskan, peta desa
disusun memakai citra pengin-
deraan jauh (inderaja) beresolusi
50 sentimeter atau 50 cm x 50 cm
setiap piksel. Itu jadi dasar pe-
metaan tematik dasar wilayah
desa, terdiri dari batas adminis-
trasi, sarana dan prasarana, pe-
nutup, dan penggunaan lahan.

Penyediaan citra inderaja itu
bekerja sama dengan Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Na-
sional. Pada 2015, dihasilkan citra

satelit bagi luas wilayah 925 kilo-
meter persegi atau 50 persen
total wilayah Indonesia. ”Ta h u n
ini, semua wilayah akan tersedia
c i t r a ny a , ” kata Priyadi.

Terkait hal itu, BIG bekerja
sama dengan pemerintah kabu-
paten. Bupati mengumpulkan se-
mua kepala desa untuk meng-
gambarkan batas desanya sesuai
kesepakatan desa tetangga. Lalu,
BIG memetakan desa sesuai
standar pembuatan peta dan ma-
suk sistem pemetaan nasional.

Karena jumlah personel dan
dana terbatas, BIG bekerja sama
dengan instansi seperti BPN da-
lam pembuatan peta. Jadi, peta
desa seluruh Indonesia disusun
pada 2017. Kini, banyak peta bisa
diakses di internet, tetapi tak
punya titik koordinat berstandar.
”Peta desa dari BIG ada titik
koordinat sesuai standar sehing-
ga masuk sistem pemetaan na-
sional,” ujarnya. ( YUN)

SUMBER DAYA ALAM

Partisipasi Masyarakat Masih Prosedural
SEMARANG, KOMPAS —
Konflik sosial yang marak dalam
pembangunan pabrik semen di
Jawa Tengah menunjukkan para-
digma pemerintah belum ber-
ubah sejak era Orde Baru. Ruang
demokrasi memang dibuka,
tetapi partisipasi masyarakat da-
lam pembangunan hanya bersifat
prosedural.

”Dibandingkan dengan Orde
Baru, ruang partisipasi untuk
masyarakat dalam pembangunan
saat ini memang lebih terbuka.
Masalahnya, tidak ada jaminan
suara masyarakat itu akan dide-
n g a r, ” kata mantan Rektor Uni-
versitas Diponegoro (Undip)
yang juga Guru Besar Ilmu Ling-
kungan Undip Dharto P Hadi,
Rabu (17/2), di Semarang.

Secara prosedural, saat ini me-
mang sudah lebih banyak ruang
dialog, termasuk kebebasan ber-
pendapat di media massa. ”Na -
mun, secara substansi tidak ada
perubahan paradigma. Pemerin-
tah masih mengedepankan ke-
kuasaan dan kepentingan bisnis

dengan mengabaikan suara dan
kepentingan masyarakat lokal.
Mereka hanya memenuhi prose-
d u r, ” kata Sudharto.

Ia mencontohkan pemba-
ngunan pabrik semen di Pegu-
nungan Kendeng Utara, teruta-
ma di Rembang, Jawa Tengah,
yang hingga kini masih mendapat
penolakan masyarakat. ”Secara
prosedural dan hukum, bisa saja
pabrik semen sudah memenuhi
kaidah formal, seperti amdal
(analisis mengenai dampak ling-
kungan) dan izin lingkungan.
Masalahnya, apakah isinya betul?
Selama masih ada konflik sosial,
artinya ada proses yang salah,”
u j a r ny a .

Dalam banyak kasus pemba-
ngunan, menurut Sudharto, bia-
sanya memang sudah ada sosi-
alisasi amdal. Namun, hal itu
tidak benar-benar dalam rangka
mewadahi aspirasi dan kepen-
tingan masyarakat.

Tingkat partisipasi yang baik
seharusnya benar-benar mem-
perhatikan keterwakilan masya-

rakat yang terkena dampak. Se-
lain itu, ada jaminan bahwa saran
pendapat dan tanggapan masya-
rakat akan diakomodasi dalam
pengambilan keputusan.

Menurut Sudharto, memang
tidak semua saran dan tanggapan
masyarakat relevan, tetapi mini-
mal harus ada dialog. ”M i sa l ny a ,
jika masyarakat menyebut ada-
nya ponor (lubang masuknya air
ke dalam bukit karst), sementara
amdal tidak menyebutnya, ini ha-
rus ada dialog. Apalagi, kawasan
yang akan ditambang untuk se-
men, menurut Badan Geologi,
termasuk zona lindung geologi
Cekungan Air Tanah Watu Putih.
Itu harus ada titik temu,” ka -
t a ny a .

Meminggirkan masyarakat
Sudharto menambahkan, mo-

del pembangunan yang cende-
rung mengabaikan suara masya-
rakat seperti itu sebenarnya juga
mengingkari salah satu prinsip
Nawacita yang diajukan Presiden
Joko Widodo, yaitu membangun

dari pinggiran. ”Membangun dari
pinggiran artinya memberdaya-
kan ekonomi lokal. Kalau ekono-
mi lokal pertanian, ya, seharus-
nya diperkuat. Bukan pertanian
harus berubah menjadi industri
yang tidak berbasis ekonomi lo-
kal. Kalau jadi pabrik semen, ma-
syarakat paling tinggi jadi buruh
rendahan saja,” k a t a ny a .

Dari pantauan di lapangan, pa-
ra petani yang menolak pemba-
ngunan pabrik semen di Rem-
bang dan Pati kebanyakan karena
mereka masih ingin memperta-
hankan usaha pertanian. Sulijan,
petani dari Desa Dowan, Keca-
matan Gunem, Rembang, me-
ngatakan, usaha pertaniannya se-
jauh ini bisa mencukupi kehi-
dupan. ”Sekalipun kawasan ini
sering diberitakan sebagai ka-
wasan tandus, buktinya banyak
air dan subur. Kami bisa mena-
nam padi dan palawija, tidak per-
nah merasa kekurangan. Apalagi
sampai minta bantuan dari pe-
merintah,” k a t a ny a .

( A I K/ S T S / W E N )

VIRUS ZIKA

Pengendalian Nyamuk Belum Terintegrasi
JAKARTA, KOMPAS — Ku n c i
mencegah penyebaran virus Zika
ialah mengendalikan nyamuk Ae -
des aegypti, sama seperti pada
demam berdarah dengue. Na-
mun, itu sulit dilakukan karena
pengendalian nyamuk penular
penyakit itu tak terintegrasi de-
ngan sektor di luar kesehatan.

”Kontrol vektor terintegrasi
belum berjalan,” ucap Guru Be-
sar Bidang Parasitologi Fakultas
Kedokteran Universitas Indone-
sia Saleha Sungkar dalam Diskusi
Panel Virus Zika, Rabu (17/2), di
Ja k a r t a .

Pembicara lain dalam diskusi
itu adalah Koordinator Regional
Kantor Regional Asia Tenggara
Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO) Tjandra Yoga Aditama,
Direktur Lembaga Biologi Mole-
kuler Eijkman Amin Soebandrio,
dan dokter spesialis penyakit da-
lam pada Divisi Penyakit Tropik
Infeksi Departemen Ilmu Penya-

kit Dalam FKUI/Rumah Sakit
Cipto Mangunkusumo Leonard
Naingg olan.

Menurut Tjandra, merebak-
nya Zika di sejumlah negara jadi
momentum mendorong warga
mencegah perkembangbiakan
vektor penyakit. ”Ini momentum
kontrol vektor. Toh, nyamuk
Aedes harus dibasmi,” u c a p ny a .

Pentingnya membasmi nya-
muk Aedes bagi Indonesia adalah
untuk menekan kasus DBD. Se-
lama Januari 2016, Kementerian
Kesehatan mencatat 3.298 kasus
DBD di Indonesia dengan jumlah
kematian 50 kasus. Kejadian luar
biasa DBD terjadi di 11 kabupa-
ten/kota dengan 492 kasus dan
25 orang di antaranya meninggal.
Sementara Zika belum menim-
bulkan kematian.

Menurut Amin, para ahli me-
yakini ada kaitan antara infeksi
Zika dan kasus mikrosefalus pada
bayi baru lahir serta sindrom

saraf penyebab kelumpuhan se-
mentara bernama Sindrom Gu-
illain-Barré. Namun, hal itu be-
lum cukup bukti ilmiah.

Sebenarnya, gejala infeksi Zika
ringan dan bisa sembuh sendiri.
Penularan ke manusia lewat nya-
muk Aedes aegypti yang juga me-
nularkan virus dengue. Jadi,
pembenahan sistem pengenda-
lian DBD sekaligus menekan po-
tensi penularan Zika.

Ko l a b o ra s i
Terkait hal itu, kolaborasi sek-

tor kesehatan dengan sektor lain
jadi kunci pengendalian nyamuk
penular Zika. Elemen kunci lain
adalah advokasi dan edukasi,
pembuatan kebijakan berbasis
bukti, pendekatan terintegrasi,
dan pembangunan kapasitas.

Namun, itu belum berjalan
optimal. Selain sistem pembu-
angan sampah buruk, sosialisasi
pencegahan DBD tak berkesi-

nambungan, konstruksi infra-
struktur tak dirancang mencegah
perkembangbiakan nyamuk, dan
taman belum memakai tanaman
yang tak disukai nyamuk.

Secara terpisah, dokter spesi-
alis penyakit dalam pada Divisi
Tropik dan Infeksi FKUI/RSCM,
Erni Juwita Nelwan, menjelas-
kan, pencegahan Zika dan DBD
bisa dari hal sederhana di rumah.
Misalnya, rutin menguras tempat
penampungan air dan merapikan
gudang. Gigitan nyamuk Aedes
aegypti bisa dicegah dengan me-
ngenakan baju bermotif terang.

Menurut Principal Architect
Atelier Riri, Riri Novriansyah,
DBD bisa dicegah lewat pende-
katan desain rumah dan mena-
nam tanaman beraroma tak disu-
kai nyamuk, seperti lavender.
”Nyamuk suka tempat lembap
dan gelap. Jadi, perlu sirkulasi
udara dan pencahayaan alami di
rumah,” ujarnya. (J O G/ C 0 8 )

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pet u g a s Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memasang alat pemantau cuaca di Kapal
Baruna Jaya I yang akan digunakan untuk pelayaran Indonesia Prima (Program Initiative on Maritime
Observation and Analysis) 2016 di Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman, Jakarta, Rabu (17/2).
Kapal yang membawa peneliti dari Indonesia dan Amerika serta mahasiswa tersebut akan berlayar
Jakarta-Aceh pergi pulang. Mereka akan memantau cuaca dan iklim maritim di Samudra Hindia.

Pelayaran Indonesia Prima

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Bayi beruang madu berusia dua bulan dirawat di Wildlife Rescue Centre Jogja, Kecamatan Pengasih, Kulon Progo, DI Yogyakarta, Rabu
(17/2). Satwa itu satu dari 20 satwa dilindungi yang disita Direktorat Pidana Tertentu Bareskrim Polri melalui dua tersangka yang ditangkap
setelah melakukan jual-beli satwa itu secara daring. Satwa-satwa yang disita dan dirawat di WRC Jogja adalah binturong, bayi beruang
madu, anakan lutung, burung elang bondol hitam, anakan burung merak, dan ular sanca bodo. Jual-beli satwa dilindungi masih marak,
termasuk di Jakarta yang dalam setahun bisa mencapai Rp 5 miliar.

‘’Pemerintah agar
mengeluarkan daftar
hitam pelaku usaha

pertambangan, seperti
nama pemilik, grup, dan
pengurus perusahaan.

Timer Manurung
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