
 

 

 

Rilis Media WALHI Sumatera Selatan : 

Hari Bumi Setiap Hari! 

 

“Jika Anda bukan bagian dari solusi, maka Anda bagian dari masalah.” 

Eldridge Cleaver (Aktivis HAM dan Penulis) 

 

Palembang, WALHI Sumsel - Hari ini, tanggal 22 April bertepatan dengan diperingatinya 

Hari Bumi atau Earth Day di seluruh dunia setiap tahun. Berdasarkan catatan sejarah, peringatan 

Hari Bumi diselenggarakan pertama kali pada 22 April 1970 di Amerika Serikat. Saat itu terjadi 

ledakan akar rumput yang sangat besar, dimana  jutaan masyarakat sipil bersama-sama turun ke 

jalan dan mereka berpartisipasi dalam suatu demonstrasi yang meluas secara nasional. Hari Bumi 

menjadi kesempatan menyampaikan pesan yang serius dan mendesak para politisi untuk bangkit 

dan berbuat sesuatu untuk mengatasi persoalan lingkungan. 

Saat ini bumi sedang menghadapi masalah lingkungan yang serius, eksploitasi yang sangat 

luar biasa. Terdapat beberapa masalah lingkungan dari hulu hingga ke hilir. Direktur Wahana 

Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan, M Hairul Sobri menguraikan 

penghancuran hutan sebagai contoh persoalan di hulu dan persoalan sampah di kota-kota pada 

bagian hilirnya. Permasalahan yang diuraikan menyebabkan kritisnya kondisi planet yang 

bernama Bumi ini. 

“Penghancuran hutan di hulu merupakan dampak keberadaan industri 

ekstraktif yang memiliki daya rusak lingkungan. Industri pertambangan dan 

industri perkebunan menyebabkan hutan tidak dapat berfungsi lagi dengan baik. 

Upaya penyelamatan hutan agar generasi masa depan dapat melihat dan 

merasakan hutan rimba saat ini menjadi penting dan genting dilakukan. Untuk 

itu perlu ada desakan dari lintas generasi, agar pemerintah serius mengurus 

persoalan lingkungan.” terang Hairul Sobri. 

Penghancuran hutan akibat hadirnya industri pertambangan dan industri 

perkebunan juga menyebabkan menyempitnya wilayah habitat satwa dan banyak 

spesies flora dan fauna yang hilang. Baru-baru ini, di Sumatera Selatan 8 ekor 



 

 

gajah dievakuasi akibat rakusnya aktivitas manusia (red : alih fungsi lahan). 

Pencemaran tak terelakkan lagi, baik pencemaran udara maupun limbah-limbah 

industri yang menyebabkan terpaparnya manusia dengan berbagai macam 

penyakit serius. Pembakaran batu bara sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Uap 

(PLTU) menyebabkan lepasnya jutaan ton polutan dan mengakibatkan kematian 

dini, pada tahun 2013 mencapai 190 orang per hari. Bukan sebuah berkah 

tentunya untuk umat manusia, apa lagi bagi bumi yang kian menua. 

Menurut kajian WALHI Sumatera Selatan selain persoalan di hulu, persoalan sampah di 

kota-kota yang menjadi isu hilir juga menjadi permasalahan yang harus ditangani pemerintah. Kota 

Palembang saja setidaknya menghasilkan 1300 ton sampah per hari, 800 ton dapat terangkut ke 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan 500 ton sampah menumpuk di Tempat Penampungan 

Sementara (TPS). Permasalahan itu terus bertambah, terakumulasi setiap hari jika tidak ada 

langkah konkret dari pemerintah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tentunya 

sampah-sampah yang ada menimbulkan kendala di darat maupun di lautan. 

 “Dari segi regulasi sebenarnya sudah ada kewenangan Pemerintah. Pemerintah perlu 

menekan peran produsen untuk mengelola dan melakukan pendauran ulang dari kemasan atau 

barang yang diproduksinya. Aturan itu termuat di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga” tutup Hairul Sobri. 

 Tentunya kita semua berharap bahwa hari bumi bukan hanya satu tahun sekali diperingati. 

Namun setiap hari dapat kita maknai sebagai hari bumi. Penyelamatan lingkungan turut 

menyuarakan keadilan bagi generasi akan datang. Generasi mendatang, baik yang sudah terlahir 

maupun belum juga berhak menikmati udara bersih dan lingkungan yang sehat. Oleh sebab itu 

jagalah bumi setiap hari, bukan hanya hari ini. 

 

Narahubung: 

M. Hairul Sobri : +62 812 7834 2402 

Puspita Indah Sari : +62 823 8093 3933 

Deni A. Nando : +62 813 6920 6131 

 


