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Sumatera selatan merupakan salah satu provinsi yang didorong 
dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan ba-
tubara bara sebagai sumber energi. Bahkan beberapa PLTU 
dibangun langsung di atas tambang batubara (PLTU Mulut Tam-
bang). Keberadaan PLTU jelas akan mendorong terjadinya 
bencana ekologis secara massif, dan bahkan akan terjadi dengan 
cepat. Karena akumulasi kerusakan dan pencemaran lingkungan. 

Berdasarkan analisis spasial WALHI Sumsel, pembangunan PLTU 
Batubara saat ini sudah tidak mampu lagi di tampung oleh 
dukungan lingkungan hidup yang ada. Keberadaan mereka saat 
ini terletak di tengah-tengah ekosistem yang sangat dibutuhkan 
oleh masyarakat dan lingkungan hidup disekitarnya. Salah 
Satunya PLTU Keban Agung, sebuah PLTU Mulut Tambang 
dengan skema IPP Usaha Penyedia Tenaga Listrik (IUPL) No. 957 
K/20/DJL/.3/2013 tanggal 2 Agustus 2013. Secara administratif  
lokasi PLTU berada di 2 Desa ( Kebur, Telatang ) namun sacara 
dampak radius 1 km ada 3 Desa (Kebur. Telatang dan Muara 
Maung) yang berpotensi terdampak aktifitas dari PLTU Keban 
Agung. PLTU Keban Agung mendapatkan suplai batubara dari 
Kuasa pertambanagna PT. Primanaya Energi dan PT. Dizamatra 
Powerindo. 

Fakta lapangan yang ditemukan WALHI Sumsel di Desa Muara 
Maung masyarakat mengalami penyakit ISPA (infeksi Saluran 
Pernapasan) diare, dan Penyakit kulit ( gatal-gatal) yang disebab-
kan oleh aktifitas pembakaran batubara dan pembuangan air sisa 
pembakaran batubara. Aktifitas PLTU juga mengancam keane-
karagaman hayati seperti ikan baung, gabus, tapah dan betok, 
karena dengan kondisi sungai sekarang ikan-ikan itu sulit untuk 
didapatkan oleh masyarakat. Lantas menurut pandangan WALHI 
sumsel, PLTU dibangun hanya untuk mengeruk keuntungan kor-
porasi swasta tidak memperdulikan lingkungan dan kesehatan 
masyarakat Beberapa poin penting terkait persoalan di atas, 
WALHI Sumsel mendesak pemerintah untuk menghentikan se-
luruh rencana pembangunan PLTU Batubara di Sumatera selatan, 
dan mengevaluasi seluruh PLTU yang ada. Sebab kedaulatan en-
ergi bukanlah hanya persoalan terpenuhinya listrik kepada 
masyarakat, tetapi siapa yang menguasai sumber-sumber energi 
tersebut, dan apakah energi tersebut menyisakan persoalan ling-
kungan hidup, sosial, dan ekonomi baik saat ini maupun generasi 
mendatang.  

Ancaman yang begitu nyata 
yang harus dialami akibat jika 
suhu bumi tidak ditahan di 
bawah 1,5 derajat celcius. Ke-
langkaan air, krisis pangan dan 
dampak kesehatan yang akan 
dialami oleh penduduk bumi. 
Belum ada upaya yang maksi-
mal lintas sektoral untuk me-
nanggulangi kenaikan iklim. Di 
Sumatera Selatan salah satu 
provinsi yang ambisius untuk 
mengurang emisi dengan tar-
getan mengurangi 17 persen 
emisi dari seluruh target emisi 
yang akan Indonesia tekan. Di 
saat berbagai negara sudah 
meninggalkan batubara, Indo-
nesia masih terus bergantung 
pada batubara, industri kotor, 
rakus dan mematikan seperti 
yang terjadi di Sumatera Se-
latan. Ini semua harus diakhiri, 
jika pemerintah serius ingin 
menurunkan emisi di sektor 
energi. Sumatera Selatan pula 
terus menggenjot pem-
bangunan Pembangkit Listrik 
Tenaga Uap (PLTU) batubara, 
bahkan masuk dalam straegi 
pembangunan nasional.  Setid-
aknya telah ada 12 PLTU di 
Sumatera Selatan dan 6 PLTU 
yang akan dibangun.   
 

Hal ini telah menunjukan tid-
ak ada kemauan pemerintah 
untuk lepas ketergantungan 
terhadap batubara.  
WALHI Sumsel mendesak 
agar pemerintah menghenti-
kan segala bentuk pem-
bangunan infrakstruktur 
PLTU di Sumatera Selatan. 
Alasan ini cukup nyata kare-
na kita melihat kegagalan 
pemerataan kesejahteraan 
ekonomi lewat sektor per-
tambangan di Kabupaten 
Lahat. BPS Lahat menyebut-
kan bahwa jumlah penduduk 
miskin di Lahat tertinggi ke-2 
di Sumatera Selatan. Padahal 
Kabupaten Lahat sudah diek-
sploitasi terus-terusan lewat 
pertambangan batubara, 
tetapi sayangnya tidak diir-
ingi dengan kesejahteraan 
penduduk di Kabupaten itu. 
Kita tidak memiliki kemewa-
han waktu lebih lama untuk 
segera mengatasi perubahan 
iklim dengan mengoreksi 
model pembangunan 
ekonomi yang berjalan saat 
ini. Sudah saatnya Sumatera 
Selatan beralih ke energi ber-
sih dan berkeadilan. 
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• Bencana Ekologis 

• Penyimpangan Tata Ruang 

• Konflik Agraria 

• Lemahnya Penegakan Hukum 

• Keadilan Iklim Masih  

       Jauh dari Harapan 

  

BENCANA EKOLOGIS 

Maraknya aktivitas industri ekstraktif yang berbasikan lahan dan sum-
ber daya alam merupakan bagian dari pembangunan yang selama ini 
turut berperan menjadi penyebab Bencana Ekologis di Sumatera Se-
latan (Bencana Ekologis adalah akumulasi kerusakan akibat kesalahan 
pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam, ekploitasi terjadi 
karena kepentingan industri). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1.1 Infografis Jumlah bencana ekologis berdasarkan jenis 

Walhi Sumatera Selatan mencatat selama tahun 2018 telah terjadi 
bencana sebanyak 176 kali yang tersebar di 15 kabupaten/kota di 
Sumatera Selatan. Seperti Kebakaran Hutan dan lahan 57 kali 
terdeteksi dimana sebanyak 2117 titik konsesi perusahaan, selain ke-
bakaran hutan dan lahan juga terjadi banjir 44 kali, longsor 7 kali, 
Kekeringan 5 kali dan pencemaran sungai yang paling banyak terjadi 
yaitu 63 kali.  

Tingkat kerugian yang disebabkan oleh banjir sendiri yaitu mengaki-
batkan 2 rumah rusak berat dan 1 rusak ringan, 3 unit fasilitas 
kesehatan, 3 unit fasilitas peribadatan, 7 fasilitas pendidikan dan 
4.533 rumah terendam, 53.092 jiwa terdampak dan mengungsi.    

Diagram  1.2. Kejadian Bencana Ekologis Kab/Kota 

Data di atas menunjukkan bahwa belum ada peru-
bahan yang signifikan dari krisis sebelumnya, kebijakan 
korektif terhadap salah urus tata kelola hutan dan 
ekosistem rawa gambut belum terjadi, meski 
pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan restorasi 
gambut salah satunya dengan menerbitkan Perpres No. 
1/2016 dan PP 57/2016 tentang perlindungan dan 
pengelolaan ekosistem gambut. Kebakaran hutan dan 
lahan gambut yang terjadi tahun ini mengingatkan bah-
wa pekerjaan rumah yang begitu besar, buah dari salah 
carut marutnya tata kelola hutan dan lahan. 

 

 

 

 

 

 

 

      Diagram 1.3. Jumlah Titik Api setiap bulan 

 

CATATAN AKHIR TAHUN 2018  

JANGAN ADA DUSTA LAGI, RAKYAT HARUS TAU 



Walhi Sumsel menekankan Pemerintah 
Provinsi harus memasukkan upaya resolusi 
konflik dengan mengimplementasikan ke-
bijakan moratorium perizinan, terutama 
untuk industri rakus ruang, melakukan au-
dit dan review perizinan, serta mendukung 
percepatan proses reforma agraria dan 
perhutanan sosial. rakyat harus memasti-
kan agar proses-proses birokrasi 
(kebijakan dan pembangunan) tidak di 
tunggangi oleh kepentingan kapitalis. 

Dalam catatan WALHI Sumsel sepanjang 

2018 telah terjadi 20 konflik agraria terjadi 
di Sumatera Selatan. Dan kita melihat ke-
bijakan penyelesaian konflik belum di im-
plementasikan maksimal oleh Pemerintah 
Daerah. Hal ini terlihat dalam target 
Perhutanan Sosal dan Tanah Objek Refor-
ma Agraria belum menyasar wilayah-
wilayah konflik.  

Kondisi saat ini, penyusutan lahan pangan 
yang beralih fungsi menjadi tanaman 
monokultur seperti perkebunan sawit, ke-
bun kayu serta pertambangan batubara 
telah menguasai hampir 70% daratan sum-
sel. Hal ini akan menjadi ancaman serius 
bagi kedaulatan pangan yang merusak 
karakteristik masyarakat lokal terutama 
petani Sumatera Selatan sebagai benteng 
penjaga lingkungan hidup yang berke-
lanjutan. 

   

 

Dalam Tata Ruang Perkotaan, bencana banjir yang melanda Kota Pa-
lembang, Walhi Sumsel menilai bahwa salah satu bentuk penyimpan-
gan Tata Ruang yang disebabkan oleh  penimbunan rawa secara lelua-
sa untuk kepentingan maraknya pembangunan hotel, mall, ruko, pe-
rumahan, yang mengorbankan Ruang Terbuka Hijau dan Rawa yang 
dialihfungsikan untuk kepentingan bisnis. 

Mubazirnya Kebijakan Pemulihan Gambut 
Adanya kebijakan perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut se-
jauh ini belum berjalan maksimal, dikarenakan banyaknya izin-izin ba-
ru yang terus diterbitkan Pemda serta tidak maksimalnya fungsi 
pengawasan lingkungan hidup terhadap perusahaan  yang berada di 
wilayah gambut. 
Salah satunya ialah PT. Bintang Harapan Palma (BHP) Terletak di Kab. 
OKI yang mengabaikan kebijakan moratorium izin untuk usaha perke-
bunan dan kehutanan pada ekosistem gambut. WALHI Sumsel  
menemukan adanya dugaan pelanggaran aturan perizinan perusahaan 
perkebunan kelapa sawit di lahan ber-gambut. Pelanggaran perizinan 
dilakukan oleh PT. Bintang Harapan Palma (BHP) diduga untuk keper-
luan usaha perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Riding Keca-
matan Pangkalan Lampam, dan Desa Jerambah Rengas, Desa Pe-
nanggoan Duren, Desa Lebung Hitam dan Desa Tulung Seluang Keca-
matan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Su-
matera Selatan.  

Kemudian PT. WAJ yang luput dari pengawasan oleh Pemerintah Dae-
rah. Dimulai tahun 2007 PT. Waringin Agro Jaya telah membuka sekat 
kanal yang mengakibatkan menurunnya produktivitas pertanian di Ka-
wasan Areal Lebak Belanti, Ogan Komering Ilir.  Pada tahun 2008 kese-
luruhan lahan Lebak Belanti sekitar ± 2.708 Ha terendam banjir. Tidak 
ada jalan keluar air di areal lebak tersebut seperti tertebat. Sampai 
saat ini area tersebut sudah 10 Tahun lamanya tergenang air dan di-
tumbuhi setedok atau rumput malu setebal ± 1,5 meter.  Dampak ini 
adalah nyata karena dampak kerusakan sudah terjadi 10 tahun laman-
ya. Bukan hanya masyarakat Lebak Belanti saja yang merasakan dam-
pak tersebut tetapi masyarakat Desa Ulak Jermun, Ulak Kemang, Ke-
man Baru, Jembawan, Teloko, Tanjung Menang dan Sepang mengala-
mi hal seperti ini akibat kanalisasi PT. WAJ 

Perkebunan dalam Kawasan Hutan 

Masih banyaknya izin-izin dalam Kawasan Hutan menunjukan 
lemahnya penegakan hukum salah satu contoh kasus ialah PT. PP Lon-
don Sumatera.  Sejak tahun 2006 PT. LONSUM yang terletak di Desa 
Muara Megang dan sekitarnya seluas 4.603 hektar tidak mengacu pa-
da izin lokasi bahkan masuk dalam kawasan hutan produksi menurut 
SK penujukan kawasan hutan No 76 tahun 2001 seluas 2.352 Hektar 
dan 1.591 Hektar menurut SK No 822 tahun 2013 maupun SK No 866 
tahun 2014. 

“Darurat Ekologis di Sumatera Selatan juga 

menyebabkan dampak sosial. Permasalahan 

utama dan penyebab terjadinya konflik tenuri-

al tumpang tindih wilayah kelola rakyat 

dengan izin perusahaan”  

Lebih 22 tahun PT. MHP melakukan aktivitas 
di areal kerjanya. Tercatat tidak ada kemajuan 
yang signifikan di lokasi tersebut. Pun ada 
kemajuan, seperti pembangunan infratruktur 
bukanlah untuk memfasilitasi pembangunan 
desa yang berada di wilayah kerjanya, melain-
kan untuk memfasilitasi kelancaran bisnis ke-
bun kayunya. Secara kasat mata, kemiskinan 
desa-desa yang berada di sekitar areal kerja 
PT. MHP dapat terlihat jelas. Kemiskinan yang 
terjadi di lokasi tersebut tidak dapat dilepas-
kan dari praktik buruk korporasi ini, seperti 
penggusuran dan tindakan intimidatif lainnya. 

Diagram 1.3. Penguasaan Lahan di 

Sumsel 

Melihat dampak ketimpangan 

penguasaan lahan, posisi rakyat 

yang selalu dilemahkan dalam 

hadirnya industri ekstratif yang 

rakus ruang membuat kese-

jahteraan rakyat terabaikan.  

Salah satu kasus konflik di sektor 
kehutanan antara rakyat dan 
korporasi  diantaranya ialah PT. 
MHP. PT. Musi Hutan Persada 
saat ini berada di 7 Kabupaten di 
Provinsi Sumatera Selatan terdiri 
dari Kabupaten Muara Enim, PA-
LI, Musi Rawas, Lahat, Musi 
Banyuasin, OKU, dan OKU Timur. 
Dari 7 Kabupaten tersebut izin 
perusahaan berada di 18 Keca-
matan. PT. MHP merupakan kor-
porasi yang terafiliasi dengan PT. 
Marubeni. Korporasi ini 
melakukan aktivitas budidaya 
tanaman kayu akasia dan se-
jenisnya di lokasi seluas seluas ± 
296.400 Hektar di Sumatera Se-
latan yang dipergunakan untuk 
pemenuhan bahan baku pulp 
PT . Tanjung Enim Lestari (TEL) 
ini ditemukan banyak kejangga-
lan dan pelanggaran seperti : 

• Penerbitan Izin Bertumpang 
Tindih dengan Izin Lain 

• Pelanggaran Kewajiban Izin 
• Kebakaran di Areal Kerja 
• Konflik dengan masyarakat 

sekitar yang berkepanjangan 

 
 
 

Lemahnya Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Besar 

“Perjuangan untuk menciptakan keadilan dan kelestarian Lingkungan Hidup datang 

dari kedaulatan Rakyat atas Agraria”  


