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Pendahuluan 

Tidak banyak orang yang menyadari bahwa rentetan bencana yang terjadi di Indonesia 

terkhusus di Sulawesi Selatan, selama tahun 2019, merupakan hal yang tidak 

terpisahkan dari kerusakan lingkungan hidup. Peristiwa alam yang menimbulkan 

kerusakan dan kerugian bagi kehidupan manusia, sesungguhnya terjadi karena 

perubahan alam serta menurunnya kemampuan lingkungan hidup dalam menghadapi 

perubahan tersebut. Alam yang seharusnya menjadi ruang penyangga kehidupan 

manusia telah berubah menjadi ancaman dan kekhawatiran. Bencana adalah sinyal 

bahwa ruang harus ditata sebaik mungkin dan alam harus dimanfaatkan secara arif agar 

terus seimbang dan lestari, sehinga kehidupan manusia tidak terganggu dan terus 

berkelanjutan.  

Sebelum catatan akhir tahun WALHI Sulawesi Selatan ini dikeluarkan, BNPB telah 

mencatat dan merilis bahwa bencana di Indonesia sepanjang tahun 2019 terjadi 

sebanyak 3.768 kali. Artinya bencana di Indonesia pada tahun ini meningkat hampir 

dua kali lipat dari tahun 2018, yakni 1.999 kali. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa 

kerusakan lingkungan di Indonesia juga semakin besar dan meluas, atau dengan kata 

lain, kerusakan lingkungan cenderung terjadi di seluruh provinsi di Indonesia.  

Di level provinsi, Sulawesi Selatan merupakan daerah yang hingga saat ini belum 

terbebas dari bencana. Bahkan tahun 2019 bencana di wilayah selatan pulau Sulawesi 

ini terus meningkat signifikan, baik kejadiannya terutama korban atau kerusakan yang 

ditimbulkan. Sehingga pada tahun ini, menjadi sangat penting untuk melihat secara 

keseluruhan penyebab bencana yang terjadi di Sulawesi Selatan dan 

menghubungkannya dengan kondisi lingkungan hidup saat ini.  

Pada hakekatnya, pada catatan akhir tahun 2018, WALHI Sulsel telah banyak mengulas 

tentang kondisi lingkungan di Sulawesi Selatan, yang mana pada tahun lalu kondisi 

lingkungan di daerah ini berada pada situasi yang memprihatinkan serta cenderung 

mengalami penurunan daya dukung dan daya tampung yang sangat cepat. Sehingga 

telah kami simpulkan dan prediksi bahwa keselamatan masyarakat di Sulawesi Selatan 

terancam karena potensi bencana sangat besar. Dan terbukti, pada awal tahun 2019, 

banjir dan longsor terjadi di Kabupaten Gowa, Jeneponto, Maros dan Kota Makassar. 

Masyarakat rentan dan miskin pun menjadi kelompok yang paling menderita akibat 

bencana tersebut. Dan peristiwa itu pun dinilai sebagai bencana terparah dalam sejarah 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

Setelah itu, bencana tak kunjung usai. Banjir, longsor dan bencana lainnya terus meluas 

ke hampir semua kabupaten di Sulawesi Selatan. Bahkan sepanjang tahun ini, bencana 

banjir dan longsor mulai melanda daerah-daerah yang dulunya tidak pernah mengalami 

bencana seperti Kabupaten Enrekang, Toraja dan beberapa kabupaten yang berada di 

dataran tinggi lainnya. Lalu, pasca kejadian tersebut, WALHI Sulsel menganalisis dan 

berkesimpulan bahwa sejak tahun 2019, tidak ada lagi daerah di Sulawesi Selatan yang 

terbebas dari bencana. Sehingga pada akhir tahun ini, WALHI Sulsel merasa penting 



melihat relasi antara bencana dan kerusakan lingkungan hidup serta menjadikan 

keduanya sebagai isu utama pada catatan akhir tahun kali ini. 

Di Sulawesi Selatan, bencana yang terjadi di tahun 2019 dan kondisi lingkungan hidup 

saat ini adalah dua hal yang saling berkaitan. Keliru dan sangat sesat kalau kita berfikir 

bahwa bencana yang terjadi selama ini tidak berkaitan dengan kondisi lingkungan. 

Curah hujan yang selama ini disebut-sebut sebagai faktor utama bencana banjir 

sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dengan kondisi lingkungan hidup. Karena 

perubahan iklim yang mengakibatkan tingginya curah hujan juga disebabkan oleh 

penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup. Di sisi lain, kondisi lingkungan 

yang buruk tadi juga meningkatkan resiko bencana. Artinya faktor utama serta faktor 

pendukung terjadinya bencana sangat bergantung pada kondisi lingkungan hidup. Maka 

dengan demikian, kami menyebut bahwa bencana yang terjadi di Sulawesi Selatan 

sepanjang tahun 2019 merupakan bencana ekologis atau bencana yang terjadi akibat 

kerusakan lingkungan. 

Pada catatan akhir tahun 2019, WALHI Sulsel mengangkat tema Degradasi Lingkungan 

Hidup dan Bencana Ekologis di Sulawesi Selatan. Catatan akhir tahun ini merupakan 

kumpulan data, peristiwa bencana yang didokumentasikan oleh tim WALHI Sulsel sejak 

bulan Januari hingga Desember 2019. Selain itu, Catatan akhir tahun ini merupakan 

hasil kajian tim WALHI Sulsel terkait kondisi lingkungan hidup, diantaranya kondisi 

hutan, mangrove, DAS, karst dan pesisir di Sulawesi Selatan  yang terus mengalami 

kerusakan akibat lemahnya pengakuan negara terhadap wilayah kelola masyarakat, 

rendahnya dukungan pemerintah dalam melindungi lingkungan hidup dan masyarakat 

serta lemahnya penegakan hukum lingkungan.  

Di bagian akhir catatan akhir tahun ini, WALHI Sulawesi Selatan mewakili masyarakat 

Sulawesi Selatan, terutama masyarakat yang menjadi korban bencana ekologis dan 

kerusakan lingkungan memberikan rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia, 

Joko Widodo dan Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Ir. Nurdin Abdullah, M.Agr, untuk 

mengambil langkah strategis pada tahun 2020 agar kerusakan lingkungan tidak 

semakin meluas dan berdampak pada masyarakat lainnya, terutama kelompok rentan. 

Rekomendasi tersebut kami tujukan ke Presiden dan Gubernur Sulsel karena kami 

menyadari bahwa solusi dari seluruh persoalan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan 

lahir dari kebijakan pemerintah atas perintah presiden ataupun Gubernur. 

“ 
Tidak Ada Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan 

Rakyat di Tengah Kerusakan Lingkungan Hidup 

“ 



Bencana Ekologis dan Penderitaan Rakyat Sulawesi Selatan Selama Tahun 2019 

Menurut S. Arie Priambodo bencana adalah suatu kejadian alam, buatan manusia, atau 

perpaduan antara keduanya yang terjadi secara tiba-tiba sehingga menimbulkan 

dampak negatif yang dahsyat bagi kelangsungan kehidupan. Bencana menurut 

pandangan secara fatalisme ialah suatu kutukan atau murka Tuhan akibat ulah manusia 

yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Maka, dalam pandangan Fatalisme suatu 

bencana merupakan suatu suratan takdir yang tidak dapat ditanggulangi. Kemudian 

menurut pandangan Anthroposentrisme bencana ialah fenomena alam yang disebabkan 

oleh ulah manusia yang mengeksploitasi alam sedemikian rupa sehingga menyebabkan 

terjadinya ketidakseimbangan unsur alam semesta hingga akhirnya menilmbulkan 

suatu bencana.  

Secara garis besar bencana juga tergolong dalam dua kategori, yakni bencana alam dan 

bencana sosial. Bencana alam merupakan suatu bencana yang disebabkan oleh 

perubahan kondisi alam semesta yang sulit diprediksi kejadian dan peristiwanya lebih 

banyak disebabkan karena murni faktor siklus alam. Sementara bencana sosial 

merupakan suatu kekacauan yang disebabkan oleh interaksi manusia sebagai 

komponen sosial. Beberapa jenis bencana ini ialah konflik politik, sosial, ekonomi, 

kerusuhan massal, teror bom, kelaparan, dan pengungsian.  

Definisi lain terkait bencana menurut Asian Disaster Center (2003) ialah suatu gangguan 

serius terhadap masyarakat dan akan menimbulkan kerugian secara meluas yang 

dirasakan langsung oleh masyarakat. Sedangkan menurut Coburn, A.W. dalam United 

Nations Development Programme (UNDP) bencana merupakan kejadian atau 

serangkaian kejadian yang memberikan akibat serta peningkatan jumlah korban 

dan/atau kerusakan, kerugian harta benda, infrastruktur, pelayanan-pelayanan penting, 

atau sarana kehidupan pada satu skala yang berada diluar kapasitas normal. 

Kesimpulan yang dapat dibuat dari beberapa pendapat seorang ahli mengenai 

pengertian bencana ialah suatu kejadian/fenomena yang terjadi secara alamiah yang 

disebabkan oleh perbuatan manusia dan memberikan dampak buruk terhadap manusia 

itu sendiri seperti kerusakan bangunan atau infrastruktur, kerugian harta benda hingga 

gangguan kesehatan dan psikologis.  

Ada juga yang disebut bencana ekologis. Bencana ekologis ialah suatu suatu kejadian 

atau peristiwa yang menimbulkan gangguan serius terhadap masyarakat seperti 

kematian, kerugian dan kerusakan harta benda serta gangguan kesehatan dan jiwa, 

yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Bencana ekologis sangat mudah dan 

sering terjadi di daerah yang kondisi lingkungan hidupnya rentan atau kualitas 

lingkungan hidup yang buruk. Kualitas lingkungan hidup sangat mempengaruhi 

keseimbangan alam, sehingga fungsi ekologis berjalan secara ideal. Sebaliknya, kalau 

kemampuan lingkungan hidup menurun maka akan menyebabkan hilangnya fungsi 

ekologis dan keseimbangan alam, sehingga terjadilah perubahan atau peristiwa alam 

yang mengakibatkan gangguan serius bagi manusia ataupun masyarakat secara umum.  



Bencana Ekologis di Sulawesi Selatan selama tahun 2019 

Sepanjang tahun 2019, masyarakat Sulawesi Selatan di beberapa kabupaten/kota 

mengalami berbagai kejadian bencana ekologis. Berdasarkan data bencana dari 

berbagai sumber yang dikumpulkan oleh tim kajian WALHI Sulawesi Selatan sejak 

Januari hingga Desember 2019, ada 6 jenis bencana ekologis yang telah melanda 

masyarakat Sulawesi Selatan di 24 kabupaten/kota, yakni banjir, banjir bandang, angin 

puting beliung, longsor, kekeringan, abrasi, kebakaran hutan dan lahan. 

 
Gambar 1. Total kejadian bencana di Sulawesi Selatan tahun 2019  

Data di atas menunjukkan bahwa terjadi 86 kali bencana dengan 6 jenis bencana 

sepanjang tahun 2019. Kabupaten Luwu Timur dan kabupaten Toraja menempati posisi 

teratas dengan jumlah 7 kali kejadian bencana, meliputi banjir, longsor, puting beliung, 

dan kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo 

dengan jumlah 6 kali kejadian.  Kabupaten Enrekang, Pinrang dan Barru dengan jumlah 

kejadian bencana sebanyak 5 kali. Kabupaten Pangkep, Takalar, Jeneponto dan 

Kabupaten Luwu dengan jumlah kejadian bencana sebanyak 4 kali. Kabupaten Gowa, 

Bone, Luwu Utara, Bulukumba, Sinjai dan Toraja Utara mengalami bencana sebanyak 3 

kali. Kabupaten Maros, Kota Makassar, Kota Palopo, dan Kabupaten Selayar masing-

masing mengalami 2 kali kejadian. Kabupaten/kota yang paling sedikit kejadian 

bencananya adalah Kabupaten Bantaeng, Soppeng dan Kota Parepare, masing-masing 

mengalami 1 kejadian. 



 
Gambar 2. Persentasi kejadian bencana ekologi di Sulawesi Selatan tahun 2019 

 

Dari data di atas, dari 86 kali bencana yang terjadi di Sulawesi Selatan sepanjang tahun 

2019, bencana akibat puting beliung paling banyak terjadi, yakni sebanyak 40 kali atau 

46.5%. Kemudian bencana banjir sebanyak 25 kali kejadian atau 29.1%. Lalu longsor 

terjadi 8 kali atau 9.3%. Kebakaran hutan terjadi sebanyak 6 kali atau 7.0%. Kekeringan 

sebanyak 5 kali atau 5,8%, dan gelombang pasang/abrasi sebnyak 2 kali atau 2,3%. 

 

Gambar 3. Banjir yang terjadi di Kabupaten Gowa pada Januari 2019 



Satu Juta Warga Sulawesi Selatan Menderita Akibat Bencana Ekologis Selama 

Tahun 2019 

Berdasarkan hasil kajian WALHI Sulsel, kejadian bencana ekologis yang terjadi di 

Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2019 berdampak pada 1.038.423 jiwa penduduk 

Sulawesi Selatan di 24 kabupaten/kota. Selain itu, bencana mengakibatkan kerugian 

materil yang fantastis, sebab banyak lahan persawahan yang rusak dan gagal panen, 

kerusakan rumah, bangunan dan fasilitas publik lainnya yang nilainya diperkirakan 

mencapai 2,3 Triliun.   

Gambar 4. Infografis kerugian yang dialami masyarakat Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2019 



 

Gambar 5. Jumlah masyarakat terdampak bencana tahun 2019  

Diagram di atas, menunjukkan bahwa bencana kekeringan yang melanda Sulawesi 

Selatan saat musim kemarau panjang sangat berpangaruh dan paling banyak diderita 

oleh masyarakat, yakni mencapai 934.705 jiwa. Disusul oleh bencana banjir sebanyak 

92.886 jiwa,  dimana korban luka sebanyak 85 jiwa, meninggal 20 jiwa, dan hilang 4 

orang. Setelah bencana banjir, masyarakat terdampak bencana tanah longsor berada di 

urutan ketiga. Tanah longsor yang terjadi dibeberapa kabupaten, seperti Kabupaten 

Gowa dan Jeneponto merupakan bencana yang paling banyak menelan korban yakni 

sebanyak 55 jiwa yang meninggal dunia. Selanjutnya bencana angin puting beliung 

berdampak ke 1.160 jiwa dengan jumlah korban luka-luka sebanyak 6 orang. Lalu, 

bencana gelombang pasang/abrasi berdampak terhadap 245 jiwa dan menelan korban 

jiwa sebanyak 1 orang. Untuk bencana kebakaran hutan, tidak ada korban jiwa namun 

berdampak pada 200 jiwa. Warga terpaksa harus mengungsi akibat asap dan 

dikhwatirkan akan menjalar dan membakar rumah-rumah. 

 

 

 

 

 

 



a. Banjir  

Musim penghujan di Provinsi Sulawesi Selatan terjadi pada bulan November 2018 

hingga Februari tahun 2019. Puncak musim penghujan pun terjadi pada pertengahan 

bulan Januari. Karena tingginya curah hujan dan rendahnya daya dukung dan daya 

tampung lingkungan, membuat 7 kabupaten/kota mengalami banjir dan merendam 

pemukiman warga, kantor-kantor pemerintahan serta sarana prasarana publik lainnya. 

Secara psikologis, peristiwa banjir di beberapa kabupaten tersebut hingga saat ini 

masih menyisakan trauma yang mendalam bagi masyarakat terutama para korban 

terdampak bencana.  

Untuk lebih detail, berikut data mengenai dampak bencana banjir yang terjadi di 

seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. 

 

Gambar 6. Kabupaten/Kota yang terdampak banjir tahun 2019 

Dari 20 kabupaten/kota yang mengalami banjir, Kabupaten Wajo yang menempati 

posisi paling banyak masyarakat yang terdampak dengan jumlah 56.122 jiwa dan 

merendam 8.504 Ha lahan persawahan dan kebun rakyat serta fasilitas publik lainnya. 

Bencana banjir yang paling banyak menimbulkan korban jiwa adalah Kabupaten 

Jeneponto, ada 438 rumah warga yang rusak, 85 jiwa yang mengalami luka-luka, 13 jiwa 

yang meninggal dunia dan 4 orang hilang. Untuk lahan yang terendam akibat bencana 

banjir, luas sawah di Kabupaten Maros seluas 8.321 Ha dan Kabupaten Soppeng 2.217 

Ha. 

 

 



b. Longsor 

Bencana tanah longsor yang terjadi di Sulawesi Selatan memiliki rentetan waktu yang 

bersamaan dengan bencana banjir yang melanda beberapa kabupaten/kota. Tanah 

longsor terjadi di 8 kabupaten, yakni Kabupaten Gowa, Pangkep, Enrekang, Luwu 

Timur, Kota Palopo, Pinrang, Selayar dan Kota Parepare. Dari 8 kabupaten yang 

mengalami tanah longsor yang tim WALHI temukan, hanya 3 kabupaten yang memiliki 

jumlah masyarakat terdampak cukup banyak, yakni Kabupaten Gowa, Enrekang dan 

Luwu Timur.  

 
Gambar 7. Dampak Bencana Longsor di Sulawesi Selatan 

dari gambaran diagram di atas, masyarakat terdampak bencana longsor di Kabupaten 

Gowa memiliki jumlah yang paling banyak yakni 3.041 jiwa, meninggal karena 

tertimbun sebanyak 55 jiwa. Kabupaten Enrekang sebanyak 400 jiwa yang terdampak, 

dengan 42 rumah yang rusak akibat longsor, sementara di Kabupaten Luwu Timur ada 

40 jiwa yang terdampak dan 10 rumah warga yang rusak.  Bencana longsor yang terjadi 

di 4 kabupaten/kota lainnya, membuat beberapa fasilitas seperti jalan, jembatan dan 

pekuburan tertimbun dan rusak.  

 

 

 

 

 



c. Angin Puting Beliung 

Bencana Angin Puting Beliung juga telah melanda beberapa Kabupaten/Kota di 

Sulawesi Selatan. Berdasarkan data bencana angin puting beliung yang kami rangkum, 

tercatat ada 16 kabupaten yang terdampak, dan terjadi saat puncak musim penghujan 

dan musim kemarau. Berikut akan digambarkan kabupen apa saja yang terdampak 

angin puting beliung di Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2019.  

 
Gambar 8. Dampak bencana Angin Puting Beliung 

Dari gambaran diagram di atas, ada 7 kabupaten dengan jumlah masyarakat terbanyak 

yang terdampak bencana angin puting beliung, yakni Kabupaten Wajo sebanyak 184 

jiwa dan 17 rumah rusak. Kabupaten Luwu Utara sebanyak 290 jiwa dan 59 rumah 

rusak, Kabupaten Sinjai sebanyak 152 jiwa dan 27 rumah rusak serta 1 sekolah. 

Kabupaten Takalar sebanyak 85 jiwa dan 26 rumah rusak.Kabupaten Pangkep sebanyak 

95 jiwa dan 20 rumah rusak. Kabupaten Barru sebanyak 148 jiwa dan 46 rusak. 

Kabupaten Toraja sebanyak 112 jiwa dan 24 rumah warga. Kabupaten Sidrap sebanyak 

53 jiwa dan 18 rumah rusak. Untuk kabupaten Enrekang, ada 91 rumah warga yang 

rusak dan ada 4 orang yang mengalami luka-luka akibat bencana angin puting beliung.  

 

 

 

 

 



d. Kebakaran Hutan dan Lahan 

Kemarau panjang yang terjadi di Sulawesi Selatan dipenghujung tahun 2019 tidak 

hanya berdampak pada kekeringan dibeberapa kabupaten, namun juga menimbulkan 

kebakaran hutan yang terjadi di 3 kabupaten. Meskipun kebakaran hutan dan lahan  

yang terjadi masih dalam skala yang kecil, namun jika tidak mendapatkan perhatian, 

maka kedepan luas lahan yang terbakar akan semakin bertambah. Kabupaten yang 

terdampak adalah Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu. 

Berdasarkan data yang kami himpun, ada 152 Ha dari total keseluruhan hutan dan 

lahan yang terbakar di 3 kabupaten. 

 

Gambar 9. Dampak becana Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2019 

Dari diagram di atas, masyarakat yang terdampak dari Karhutla hanya berada di 

Kabupaten Gowa, ada 200 jiwa yang mengungsi dan 107 rumah rusak dengan luasan 

hutan dan lahan yang terbakar seluas 75 Ha. Sedangkan Kabupaten Luwu hanya seluas 

27 Ha, dan Luwu Timur seluas 50 Ha.   

 

 

 

 

 

 



e. Kekeringan 

Kekeringan yang terjadi di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 mulai dirasakan pada 

bulan Agustus sampai November. Untuk bencana kekeringan, kami hanya menghimpun 

4 Kabupaten/Kota yang paling terdampak, yakni Kabupaten Jeneponto, Bulukumba, 

Kota Makassar, dan Kabupaten Maros. Masyarakat yang paling banyak merasakan 

dampak dari kekeringan adalah masyarakat Kota Makassar yang berada pada 4 

kecamatan, yakni Kecamatan Biringkanayya, Ujung tanah, Tamalanrea, dan Tallo.  

 

 
Gambar 10. Dampak bencana Kekeringan tahun 2019 

Kekeringan yang melanda Kota Makassar di tahun 2019, membuat warga di 4 

kecamatan sangat sulit untuk mendapatkan air bersih. Dari data yang kami dapatkan, 

ada 564,612 jiwa yang terdampak krisis air bersih pada 4 kecamatan di Kota Makassar. 

Selain Kota Makassar, beberapa kabupaten juga mengalami kekeringan, seperti di 

Kabupaten Jeneponto, data yang kami himpun ada 361,793 jiwa yang terdampak oleh 

kekeringan dan 15,591 Ha sawah yang gagal panen. Sedangkan untuk Kabupaten 

Bulukumba, ada 1,200 petani dengan luas sawah dan kebun 2,294 Ha yang gagal panen 

akibat kekeringan. Sementara untuk Kabupaten Maros, ada 7.100 jiwa yang terdampak 

kekeringan dan 300 Ha sawah yang gagal panen 

 

 

 

 



f. Bencana Gelombang pasang/Abrasi 

Saat puncak musim hujan yang terjadi dibulan januari, yang juga berdampak pada 

terendammnya beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Curah hujan yang tinggi 

dan juga berkurangnya daya dukung lingkungan membuat beberapa daerah pesisir 

mengalami bencana gelombang pasang atau abrasi. Di Sulawesi Selatan tercatat 2 

kabupaten yang mengalami bencana gelombang pasang yakni Kabupaten Takalar dan 

Kabupaten Selayar 

 
Gambar 11. Dampak bencana Gelombang Pasang/ Abrasi 

Dari gambaran diagram yang ada di atas, masyarakat pesisir kabupaten Selayar yang 

terdampak gelombang pasang sebanyak 109 jiwa dan sempat diungsikan, juga tercatat 

ada 7 rumah yang rusak dan 1 korban meninggal dunia akibat terseret arus. Untuk di 

Kabupaten Takalar, ada 1,975 jiwa masyarakat pesisir yang telah terdampak gelombang 

pasang, selain itu abrasi juga telah merusak rumah yang berada di pesisir sebanyak 34 

rumah warga. 

 

 

 

 

 

 

 



Bencana Ekologis Turunkan Kesehatan Masyarakat di Sulawesi Selatan  

Bencana ekologis sangat erat hubungan dan pengaruhnya terhadap kesehatan 

masyarakat. Seperti yang kita ketahui, bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, 

abrasi, angin puting beliung dan kekeringan merupakan bagian dari bencana ekologis. 

Bencana ekologis itu sendiri akan terjadi apabila ada ketidakseimbangan antara 

makhluk hidup dan tempat tinggal mereka. Tidak seimbangnya ekologis akan menjadi 

suatu ancaman (hazard) yang dapat mengakibatkan tingginya risiko bencana dan 

ditambah dengan semakin tingginya  kerentanan (vulnerability) dalam suatu lingkungan 

masyarakat dalam menerima ancaman.  

Bencana ekologis pada suatu wilayah akan berdampak pula pada kesehatan 

masyarakat. Hal yang paling rawan terjadi ialah risiko penyakit endemik dan/atau 

risiko terhadap kejadian luar biasa (KLB) pascabencana. Banjir dan longsor merupakan 

satu kesatuan bencana ekologis yang akan memberikan dampak dan risiko yang sama, 

begitupula dengan putting beliung, kebakaran hutan dan kekeringan. Kejadian luar 

biasa yang kadang terjadi akibat bencana ekologis ialah penyakit menular dan 

penyebaran penyakit bawaan udara (airborne disease). Hal ini disebabkan akibat 

kepadatan penduduk dan perpindahan penduduk pascabencana yang melakukan 

pengungsian.  

Risiko bencana terhadap kesehatan masyarakat lainnya ialah kerusakan dan 

pencemaran layanan sanitasi dan penyediaan air. Hal ini sangat mungkin terjadi, 

terkhusus pasca bencana banjir. Saat banjir  terjadi,  maka beberapa kerusakan dan 

sanitasi akan terdampak sehingga tidak berfungsi secara maksimal. Jika sanitasi pada 

suatu wilayah buruk, maka akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti; diare, 

tifus, polio, dan penyakit cacingan. Banjir juga dapat menyebabkan perkembangbiakan 

vektor, nyamuk juga merupakan salah satu bagian dari vektor. Maka dapat disimpulkan 

bencana ini akan menyebabkan penyakit bawaan vektor, seperti demam dengue (DBD). 

Bencana kebakaran hutan dan kekeringan juga merupakan satu kesatuan bencana yang 

akan berdampak pada masyarakat sekitar. Kekeringan yang berlebihan akan beresiko 

terhadap diare dan kolera, sehingga peluang terjadinya penyakit diare dan kolera 

meningkat ketika terjadinya kekurangan air untuk sanitasi. Dampak lain terhadap 

kesehatan masyarakat ialah dehidrasi dan terganggunya fungsi organ tubuh terutama 

ginjal yang membutuhkan air yang seimbang dalam tubuh. Hepatitis A dan tifus juga 

penyakit yang dapat timbul akibat terjadinya kekurangan pasokan air bersih akibat dari 

kekeringan.  

Bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sulawesi Selatan pada awal tahun 2019 tidak 

hanya banyak menelan korban jiwa, masyarakat yang terdampak bencana juga banyak 

terserang penyakit. Di beberapa tempat pengungsian, terdapat beberapa warga yang 

menderita gatal-gatal, flu, dan penyakit kulit, mereka mengeluhkan gatal dari lutut 

kebawah hingga mereka merasa kedinginan dan terserang penyakit batuk pilek, kuku 



berjamur karena terendam air. Adapula beberapa masyarakat yang merasakan infeksi 

saluran napas (ISPA), diare, dan Cefalgia.  

Degradasi Lingkungan, Tata Kelola Pemerintahan yang Buruk, Serta Lemahnya 

Penegakan Hukum Sumber Bencana Ekologis dan Penderitaan Masyarakat 

Sulawesi Selatan 

Eskalasi bencana ekologis yang terjadi di Sulawesi Selatan tidak dapat dilepaskan dari 

pengaruh degradasi lingkungan global. Bencana berupa banjir, tanah longsor, angin 

puting beliung, kekeringan, abrasi, dan kebakaran hutan dan lahan seringkali dianggap 

sebagai bencana alam atau bencana hidrometeorologi. Memang benar karena bencana 

hidrometeorologi sangat ditentukan oleh parameter-parameter seperti curah hujan, 

kelembaban, temperature, dan angin. Namun jika ditarik lebih jauh maka ternyata 

bencana hidrometeorologi sangat dipengaruhi oleh aktivitas pembangunan dunia 

secara global.   

Pasca revolusi industri, pertumbuhan penduduk di dunia meningkat drastis. 

Peningkatan jumlah populasi manusia juga meningkatkan kebutuhan pangan, air, 

energi, teknologi, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kekhawatiran saat ini sebenarnya 

adalah bagaimana dampak dari aktivitas yang dilakukan oleh umat manusia terhadap 

penurunan kualitas lingkungan seperti pemanasan global. Pemanasan global 

menimbulkan dampak turunan seperti kenaikan permukaan air laut dan perubahan 

iklim.  Perubahan temperatur di bumi sejak revolusi industri dapat dilihat pada grafik di 

bawah ini.  

  

Gambar 12. Grafik Perubahan temperatur di bumi sejak tahun 1880 – 2017 (climate.nasa.gov) 

Studi yang dilakukan oleh IPCC mengungkapkan bahwa setiap peningkatan suhu 

temperatur sebesar satu derajat Celsius akan menyebabkan peningkatan kadar air 

sebanyak 7% di atmosfer. Ketika kadar air di atmosfer meningkat, risiko peristiwa-

peristiwa curah hujan ekstrem akan ikut bertambah. Atmosfer yang lebih hangat dapat 

menampung lebih banyak uap air di saat hujan. Dengan memanasnya suhu temperatur 

permukaan bumi dan berubahnya pola cuaca akibat kegiatan manusia, kita tidak perlu 



heran mengapa intensitas bencana meningkat. Celakanya, Indonesia merupakan daerah 

yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi atau yang lebih tepat kita katakan 

sebagai bencana ekologis.  Dalam World Risk Report 2016, Indonesia dikategorikan 

sebagai negara dengan risiko bencana tinggi.  

Perubahan iklim karena aktivitas manusia merupakan penyebab tingginya bencana 

hidrometeorologi di seluruh belahan dunia, termasuk Sulawesi Selatan, karena secara 

nyata telah memengaruhi terjadinya perubahan pola hujan dan cuaca. Bukan hanya 

polanya, tetapi juga intensitas, durasi, dan sebaran curah hujan juga berubah secara 

drastis.  

Eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam, perluasan lahan, pemanfataan energi 

kotor seperti PLTU serta perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan skala besar atau 

sawah pertanian dan permukiman merupakan faktor yang menyebabkan pemanasan 

global yang mengakibatkan perubahan iklim. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dan 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah seharusnya meninggalkan praktek-praktek 

pembangunan yang memperparah keadan. Sebab, pada akhirnya keselamatan rakyatlah 

yang terancam.  

Perubahan iklim karena pemanasan global memang sangat berpengaruh terhadap 

bencana hidrometeorologi. Namun, jika kondisi lingkungan dan daya tampung 

lingkungan di Sulawesi Selatan masih baik. Maka sudah pasti dampaknya tidak separah 

yang terjadi sepanjang tahun 2019.  

Terlepas dari meningkatnya intensitas bencana ekologis, setiap warga Sulawesi Selatan 

memiliki hak untuk memahami risiko bencana, bantuan bencana dan akses terhadap 

informasi peringatan bencana. Oleh sebab itu diperlukan informasi yang terbuka 

mengenai daerah-daerah mana saja di Sulawesi Selatan yang rentan terhadap 

perubahan iklim dan bencana ekologis. 

Buruknya Tata Kelola Pemerintahan di Sulawesi Selatan  

Salah satu prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yakni 

partisipasi publik. WALHI Sulsel sebagai organisasi masyarakat sipil memiliki peranan 

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui partisipasi publik, 

khususnya berkaitan dengan tata kelola sumber daya alam di Sulawesi Selatan. Dalam 

kerja-kerja advokasi demi terwujudnya keadilan dan kelestarian lingkungan, WALHI 

Sulsel sering berurusan dengan lembaga-lembaga negara yang memiliki wewenang 

dalam membuat dan menjalankan Rencana, Kebijakan dan Program (RKP) terkait 

pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Selatan, baik legislatif maupun eksekutif.  

Prinsip lain yang terkait dengan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan yang 

baik yakni prinsip akuntabilitas. Mardiasmo mengemukakan bahwa akuntabilitas 

adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas 



dan kegiatan tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang 

memiliki hak dan meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam hal ini, negara melalui 

seluiruh perangkat kelembagaan negara yang dilimiliknya, baik eksekutif, legislatif, 

maupun yudikatif memiliki tanggung jawab kepada masyarakat yang telah memberi 

amanah kepada negara.  

Berkaitan dengan kedua prinsip diatas, WALHI Sulsel dengan segala sumber daya yang 

dimilikinya telah berupaya untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan yang baik 

dengan mencoba turut berpartisipasi dalam mengawal dan mengawasi rencana, 

kebijakan, dan program terkait pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Selatan. 

Salah satu perangkat regulasi yang memungkinkan terwujudnya tujuan tersebut yakni 

UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adanya UU keterbukaan 

informasi publik menjamin kontrol masyarakat terhadap pemerintah guna mendorong 

tata kelola pemerintahan yang trasnparan dan akuntabel sehingga membatasi 

terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan. 

Berdasarkan pengalaman WALHI Sulsel dalam mengajukan permohonan informasi 

publik kepada beberapa lembaga pemerintahan di tingkat satu (provinsi), kami 

menyimpulkan bahwa pemerintah masih belum transparan dan tidak koperatif. 

Pemerintah cenderung lamban dalam menanggapi surat permohonan informasi yang 

kami ajukan sehingga beberapa kali kami harus melayangkan surat keberatan. Di 

samping itu, terkadang informasi yang diberikan juga tidak utuh sesuai dengan yang 

diajukan. 

Satu pengalaman menarik, saat kami mengajukan permohonan informasi terkait data 

izin pertambangan di Sulawesi Selatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan yang kini memiliki wewenang 

untuk menerbitkan perizinan pertambangan. Berdasarkan UU KIP, DPMPTSP sebagai 

badan publik  memiliki waktu selama 10 hari kerja untuk merespon dan memberikan 

informasi yang diminta oleh pemohon informasi, jika dalam 10 hari kerja badan publik 

tidak merespon dan memberikan informasi yang diminta pemohon bisa mengajukan 

keberatan kepada atasan badan publik. Terhitung sejak surat dimasukkan pada tanggal 

19 Juni 2019, permohonan kami tidak direspon. Sehingga pada tanggal 17 Juli 2019 

kami mengajukan surat keberatan yang kemudian direspon pada tanggal 22 Juli 2019. 

Sayangnya, informasi yang diberikan juga tidak sesuai dengan yang dimohonkan.  

Pengalaman WALHI Sulsel di dinas-dinas lainnya juga tidak jauh berbeda. Seperti saat 

kami mengajukan permohonan informasi di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dan 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Selatan, kedua 

instansi tersebut juga sangat lamban dalam merespon permohonan yang kami ajukan. 

Tanggapan baru diberikan setelah kami melayangkan surat keberatan. Selain itu, data 

yang diberikan tidak sesuai dengan yang diminta.  

Berangkat dari pengalaman kami selama ini, kami menyimpulkan bahwa pemerintah 

baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih belum serius dalam menciptakan 



tata kelola pemerintahan yang baik jika ditinjau dari prinsip pelibatan partisipasi publik 

dan akuntabilitas.   

Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Sulawesi Selatan  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan 

Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah produk hukum yang bertujuan untuk memperkuat 

perencanaan dan penegakan hukum lingkungan sekaligus  memberikan perlindungan 

terhadap rakyat dari kerusakan lingkungan dalam rangka untuk mewujudkan 

pembangunan yang berkelanjutan. Namun faktanya, keberadaan aturan tersebut belum 

memberikan kontribusi nyata untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman kerusakan 

lingkungan. Lemahnya implementasi UUPPLH turut berkontribusi terhadap kejadian 

bencana alam di Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun, termasuk bencana di sepanjang 

tahun 2019. Misalnya banjir bandang yang merendam 4 Kabupaten/Kota yaitu Kab. 

Jeneponto, Kab. Gowa, Kota Makassar dan Kab. Maros. Semuanya itu disebabkan karena 

ketidaksiapan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya 

kerusakan lingkungan.  

Berbagai kasus penegakan hukum lingkungan yang terjadi di Sulawesi Selatan 

menunjukan kepentingan politik masih mempengaruhi bekerjanya hukum. Hal ini bisa 

dilihat pada kebijakan Pemerintah Sulawesi Selatan yang mengeluarkan Peraturan 

Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil (Perda RZWP3K Sulsel). Peraturan tersebut memberikan legitimasi kepada 

perusahaan untuk melakukan perusakan lingkungan dalam bentuk penambangan pasir 

laut dan reklamasi pada wilayah pesisir Provinsi Sulawesi Selatan. Kebijakan negara 

dalam mengeluarkan beberapa aturan dianggap kontradiktif terhadap rakyat karena 

aturan-aturan tersebut justru tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian 

hukum bagi rakyat. Selain itu, Perda RZWP3K Sulsel bertentangan dengan Pasal 28H 

ayat 1 Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Di satu sisi konstitusi menjamin setiap warga 

negara untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Namun di sisi lain, 

pemerintah daerah justru melahirkan produk hukum yang tidak berpihak kepada 

kepentingan rakyat dan lingkungan hidup. 

WALHI Sulawesi Selatan menganggap bahwa Perda RZWP3K Sulsel dibuat di bawah 

pengaruh intervensi kepentingan pengusaha, terkesan bahwa Pemerintah Sulawesi 

Selatan ditekan oleh pengusaha agar mengizinkan mereka untuk melakukan reklamasi 

dan pertambangan di beberapa titik di Sulawesi Selatan. Artinya beberapa pasal dalam 

peraturan daerah ini terkesan sebagai pasal titipan.  

Sebagai reaksi atas terbitnya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2019, WALHI Sulawesi 

Selatan bersama dengan beberapa NGO berusaha dan mendorong agar perda tersebut 

segera direvisi, namun tampaknya Pemerintah Sulawesi Selatan mengabaikan masukan 

dari masyarakat pesisir terkhusus para nelayan tradisional yang terkena dampak dari 

RZWP3K.  



Selain kasus di atas, kami juga menemukan dugaan kasus pelanggaran tata ruang. 

Dugaan pelanggaran tata ruang terjadi di Kabapaten Toraja Utara pada pembangunan 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah yang tidak sesuai dengan Perda Rencana 

Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Toraja Utara. Sangat jelas arahan dalam Perda RTRW 

Kabupaten Toraja Utara agar TPA dibangun di Kecamatan Nanggala, namun faktanya 

pembangunan justru dilakukan di Kecamatan Balusu.  Dalam proses perizinan 

lingkungan, seharusnya pelanggaran tata ruang ini dapat dicegah. Sebab, sebelum 

masuk dalam pembahasan dokumen Amdal, terlebih dahulu dilihat kesesuaian 

ruangnya. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 

tentang Izin Lingkungan, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan 

dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL) Wajib sesuai dengan tata ruang. Dalam 

hal lokasi rencana kegiatan tidak sesuai dengan tata ruang, dokumen lingkungan hidup 

(AMDAL/UKL-UPL) tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan.  

Kasus lain yang diterima oleh WALHI Sulawesi Selatan yaitu adanya penambangan pasir 

di Sungai Segeri. Penambangan ini menimbulkan keresahan masyarakat Desa 

Parenreng Kabupaten Pangkep karena mengakibatkan erosi yang berdampak pada 

kebun milik masyarakat. Penambangan ini dilakukan sejak tahun 2007 dan kuat dugaan 

ada keterlibatan oknum kepolisian. Dugaan keterlibatan oknum kepolisian dalam 

penambangan pasir tersebut menunjukan bahwa aparat yang mestinya menjadi patron 

pelindung justru menjadi pelaku perusakan linkungan hidup. WALHI Sulawesi Selatan 

melihat fenomena ini kontraproduktif bagi instansi kepolisian dalam memperbaiki citra 

instansi. Sebaliknya, hal ini akan memperburuk nama baik dan reputasi kepolisian. 

Permasalahan lingkungan hidup tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum yang 

saat ini belum mampu menjadi benteng keadilan dalam penegakan kasus lingkungan 

hidup. Dari berbagai macam kasus lingkungan hidup yang menjadi dampingan WALHI 

Sulawesi Selatan, kelemahan utama dalam penegakan hukum di Sulawesi Selatan, 

disebabkan karena kurangnya aparat penegak hukum yang bekerja secara profesional 

dalam mengungkap kasus-kasus lingkungan hidup. Artinya penegakan hukum belum 

berjalan dengan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Tantangan terbesar 

dalam penegakan hukum lingkungan terletak pada sumber daya manusia yang dimiliki 

oleh penegak hukum.  

Ketidaktegasan aparat penegak hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan 

merupakan bukti bahwa penegakan hukum di Sulawesi Selatan masih jauh dari harapan 

masyarakat. Lemahnya penegakan hukum di Sulawesi Selatan disebabkan kurangnya 

pemahaman aparat penegak hukum dalam memahami perundang-undangan yang 

berkaitan dengan lingkungan hidup dan keberpihakan aparat penegak hukum terhadap 

perusahan-perusahan besar. Selain itu, kordinasi antar lembaga penegakan hukum 

tidak berjalan dengan baik, adanya tumpang tindih aturan tentang lingkungan hidup 

dengan aturan yang lain. 



Dan yang paling fundamental lemahnya penegakan hukum lingkungan karena kebijakan 

pemerintah yang lebih mementingakan kepentingan investasi pembangunan yang tidak 

mengakomodir kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat yang 

terdampak langsung dengan adanya pembangunan tersebut. 

Dengan demikian, WALHI Sulawesi Selatan dalam catatan akhir tahun 2019 ini 

menegaskan bahwa negara dalam hal ini penegak hukum masih gagal dalam 

mendorong penegakan hukum lingkungan yang memberikan rasa keadilan, kepastian 

hukum dan keselamatan bagi rakyat. Karena itu, untuk kedepannya dibutuhkan aparat 

penegak hukum yang memiliki komitmen dan integritas untuk meningkatkan 

kualitasnya dalam menenggakan hukum lingkungan. WALHI Sulawesi Selatan 

mendesak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, 

Pengadilan dan seluruh komponen penegak hukum di Sulawesi Selatan agar 

menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengungkap 

secara profesional berbagai kasus lingkungan hidup.  

Kondisi Buram Lingkungan Hidup di Sulawesi Selatan 2019 

Potret Hutan di Sulawesi Selatan 

Sulawesi Selatan memiliki luas wilayah mencapai 5.332.257 hektar. Dari luas wilayah 

tersebut, 2.610.060 hektar atau 49% diantaranya ditetapkan sebagai kawasan hutan 

melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No. 

362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019.  Namun status kawasan hutan yang ditetapkan oleh 

negara tidak selalu berkaitan dengan kondisi di lapangan apakah berupa hutan atau 

bukan.  

Kajian WALHI Sulawesi Selatan dengan mengelola data tutupan lahan dari KLHK 

menunjukan bahwa tutupan hutan Sulawesi Selatan saat ini hanya berkisar 

1.360.418,15 Hektar atau 25,5% dari total luas wilayah Sulawesi Selatan. Tutupan 

tersebut terdiri atas hutan tanaman, hutan mangrove primer, hutan mangrove 

sekunder, hutan rawa sekunder, hutan primer, dan hutan sekunder.  

 

 
Gambar 14. Luas tutupan hutan di Sulawesi Selatan 
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PERINGATAN!!! 
Salah satu penyebab bencana ekologis di bulan Januari 2019 disebabkan oleh rendahnya tutupan 

hutan di dataran tinggi Kabupaten Gowa dan Jeneponto. Hal ini merupakan warming bagi 

seluruh pihak terutama pemerintah guna melakukan penghijauan dengan segera di daerah 

dataran tinggi untuk memastikan keselamatan rakyat Sulsel, terutama yang berada di dataran 

rendah. Melakukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan 

membuat system early warning. 

 



 

STOP IZIN TAMBANG BARU!!! 

 

Rata-rata laju deforestasi di Sulawesi Selatan 

sejak tahun 2012 hingga 2018 mencapai 

10.688,31 Ha/tahun. Artinya, setiap hari kita 

kehilangan hutan seluas 30,02 Ha atau 1,25 

Ha/jam.  

 

Kondisi ini sebenarnya sangat 

mengkahawatirkan mengingat laju deforestasi 

dalam kurun waktu enam tahun terakhir paling 

banyak terjadi di sebelah utara Sulawesi Selatan 

yang notabene merupakan wilayah yang paling 

banyak tutupan hutannya. 

 

Lokasi deforetasi di Luwu Timur paling besar 

berada di konsensi PT. Vale Indonesia dan PT 

Citra Lampia Mandiri. Artinya bisnis 

pertambangan merupakan salah faktor utama 

kerusakan hutan tropis di Sulawesi Selatan. 

 



Potret Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Sulawesi Selatan 

Bencana ekologis banjir dan tanah longsor sangat erat kaitannya dengan kondisi 

tutupan hutan di daerah aliran sungai. Hutan berfungsi untuk membuat proses infiltasi 

air ke dalam tanah. Hutan berfungsi untuk mengurangi laju sedimentasi yang dapat 

mengurangi daya tampung sungai. Hutan juga berfungsi menjaga kestabilan iklim mikro 

suatu wilayah. Jika hutan di daerah dataran tinggi atau hulu daerah aliran sungai rusak, 

dapat dipastikan daerah di dataran rendah akan mengalami kebanjiran di musim hujan 

dan kekeringan di musim kemarau serta kejadian tanah longsor meningkat. Dengan 

demikian pada akhirnya keselamatan rakyat yang terancam.  

Hal inilah yang terjadi ketika Sulawesi Selatan mengalami bencana ekologis yang parah 

sepanjang tahun 2019. Salah satu yang terparah adalah bencana di awal tahun, tepatnya 

pada bulan Januari 2019 dimana terjadi tanah longsor dan banjir besar yang melanda 

Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Maros, Takalar, dan Jeneponto. Hasil studi yang 

dilakukan oleh WALHI Sulawesi Selatan menunjukan bahwa tutupan hutan di DAS 

Jeneberang memang mengalami krisis. Tutupan hutan yang tersisa hanya sekitar 16,8 % 

dari total luas DAS Jeneberang 78.883,9 Ha. 

 

 
Gambar 15. Grafik perbandingan tutupan di DAS Jeneberang 

 

Khusus di DAS Jeneberang, ancaman paling nyata adalah pertanian hortikulura. 

Pemerintah Sulawesi Selatan gagal membuat paket kebijakan yang mampu menjamin 

daya dukung dan daya tampung DAS Jeneberang tetap lestari sekaligus mampu 

mengangkat perekonomian masyarakat. Padahal payung hukum dalam pengelolaan 

DAS telah ada melalui Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2012 dan Perda Sulawesi 

Selatan No. 10 tahun 2015. Kedua peraturan tersebut dengan tegas mengamanatkan 

agar pengelolaan DAS ditujukan untuk (1) memulihan daya dukung daerah yang telah 

berkurang dan (2) mempertahankan daerah yang masih baik daya dukungnya. Selain   

itu, guna menjamin kondisi ekonomi masyarakat di hulu DAS, kedua aturan tersebut 

mengamanatkan agar pengembangan ekonomi dilakukan dengan agroforestry. 

Sayangnya perintah tersebut sepertinya gagal ditransformasikan menjadi program oleh 

pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.  
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Gambar 16. Peta tutupah lahan DAS Jeneberang (WALHI Sulawesi Selatan, 2019) 

 

Di DAS Jeneberang terdapat Bendungan Bili-bili yang dibangun guna mengurangi risiko 

banjir di Kota Makassar, Kabupaten Gowa  dan Kabupaten Takalar. Namun, karena hulu 

DAS Jeneberang telah deforestasi maka laju sedimentasi meningkat. Sedimentasi ini 

kemudian masuk dan terkumpul di Bendungan Bili-bili. Kejadian bencana ekologis pada 

Februari 2018 lalu merupakan akumulasi dari sedimentasi tersebut yang membuat 

bendung tidak mampu menampung debit air. Pada akhirnya bendungan dibuka dan 

alirannya yang sangat deras kemudian menyatu dengan aliran dari sungai Jenelata yang 

hulunya juga mengalami deforestasi sehingga menciptakan arus deras yang menyapu 

apapun yang dilewatinya. Tercatat setidaknya ada 2 orang yang meninggal dunia dan 

beberapa jembatan rusak dan fasilitas umum lainnya yang terendam.  

Kondisi DAS di Sulawesi Selatan memang sangat mengkhawatirkan. Hasil kajian spatial 

yang dilakukan oleh WALHI Sulawesi Selatan menunjukan bahwa ada 101 DAS dan Sub-

DAS di Sulawesi Selatan yang tutupan hutannya berada di bawah 30%. Hal ini harus 

menjadi perhatian serius semua pihak terutama pemerintah guna memulihkan das di 

Sulawesi Selatan untuk menjamin keselamatan rakyat.  

 

 

 

 

 



Tabel 1. Daftar DAS dan Sub-Das Di Sulawesi Selatan yang tutupan hutannya kurang dari 30% 

No. Nama Das 
Hutan 

(Ha) 

Persentase 

Hutan 
 No. Nama Das Hutan (Ha) 

Persent

ase 

Hutan 

1 SALOMEKO DS 8,56 0,04  52 BIJAWANG 620,60 3,86 

2 BAONTO 6,22 0,06  53 KAPUA 28,98 3,89 

3 LAMASA 3,65 0,07  54   1845,48 4,05 

4 LAMINANGAE 2,91 0,07  55 PAMUKKULU 1684,18 4,19 

5 PURANGI 1,05 0,07  56 LAROMPONG 409,20 4,40 

6 BUNGIN 9,67 0,13  57 GILIRENG 2512,84 4,71 

7 BONTO KADIENG 6,87 0,16  58 PADANGE 87,59 5,32 

8 LO HE 28,21 0,16  59 MATI 174,99 5,55 

9 BONELENGGA 9,30 0,26  60 TANG NGA 558,63 5,67 

10 BALENG 59,05 0,27  61 TINO 346,97 5,87 

11 AWANG PO NE 37,99 0,30  62 MAREK 2110,46 5,91 

12 LABALANG 31,22 0,31  63 MUNTE 26,58 6,06 

13 TIROANG 37,98 0,33  64 KARO 18,17 7,33 

14 BATULAPA 3,33 0,37  65 

BONERATE 

KEPULAUAN 1283,21 7,78 

15 LEMBANG JAYA 8,69 0,38  66 LABEMBE 150,03 8,30 

16 WALEENA 0,96 0,39  67 LONRONG 3018,12 8,78 

17 KEPPE 24,77 0,47  68 LABONGKO 552,61 9,41 

18 KULAMPU 27,87 0,57  69 LABABAU 29,05 9,67 

19 MATUJU 90,44 0,57  70 KUPA 159,75 10,46 

20 DUPPAWALIE 14,99 0,78  71 BOTTING 346,05 11,04 

21 TIPULUE 25,06 0,80  72 KARAJAE 2176,18 11,34 

22 

SAWITO-KARIAGO-

RAPPANG 542,86 0,83  73 TALLO 5311,51 12,10 

23 APARANG 205,37 0,87  74 PONRANG 1218,35 12,53 

24 TONGKE - TONGKE 12,77 0,89  75 KELARA 4999,44 12,70 

25 RAOWA 46,81 1,06  76 UJUNG LOE 2644,92 12,77 

26 DOPING 50,63 1,20  77 TEMBOE 2649,63 13,57 

27 RADDAE 80,32 1,22  78 BILA WALANAE 105.335,48 14,32 

28 AMAS SANG AN 233,45 1,22  79 BUA 1744,29 14,40 

29 TANAH MALALA 12,24 1,35  80 TANGKA 7422,82 15,53 

30 TAKALALA 303,53 1,51  81 JENEBRANG 13159,05 16,59 

31 KANANG 14,25 1,64  82 SADDANG 86677,68 17,09 

32 WOTU 277,46 1,68  83 SULI 3588,17 17,73 

33 MAREK DS 244,48 1,73  84 BIANG LOE 1029,61 19,46 

34 PUNCACA 231,79 1,73  85 PUUNGKEU 59,11 19,69 

35 KARONDANG 25,48 1,73  86 MAROS 14590,02 19,85 

36 BENTENG BARANG 33,80 1,79  87 SALOLO 94,44 20,33 

37 BONTO BANGUN 28,58 1,83  88 LISU 7929,34 20,38 

38 SOMPUSOMPU 35,25 1,87  89 LIUKANG LOE 91,24 21,34 

39 PUSSUA 503,44 1,94  90 PELAPEKKAE 326,47 22,98 



40 LONYI-LALUAKA 175,66 1,98  91 BONE-BONE 4064,29 23,49 

41 LEGEGO 35,75 2,27  92 BIALO\ 2614,27 23,76 

42 BONTO SAILE 42,70 2,35  93 PARANGKUDA 1649,63 24,38 

43 BABANA 14,51 2,53  94 LASOLO 1033,65 24,94 

44 SONGKOMATI 4,17 2,67  95 PANGKAJENE 11255,58 25,74 

45 BASSIANG 171,78 3,47  96 PAREMANG 21739,62 26,16 

46 MURANTE 47,82 3,48  97 

BUNGI-

RANTONI-

KALOBE 6381,33 26,17 

47 SALONGKO 47,59 3,55  98 TADETTE 44,35 26,46 

48 PASI 92,60 3,67  99 TANAKEKE DS 1213,34 26,47 

49 LAMAKO 14,78 3,68  100 SEGERI 4789,80 28,63 

50 LAMUNRE 59,38 3,81  101 SINGGENA 3237,84 28,88 

51 GARACING 1081,96 3,85      
Sumber: WALHI Sulawesi Selatan (2019) 

 

Meskipun jumlah DAS di Sulawesi Selatan lebih banyak yang mesti segera dipulihkan. 

Masih ada 38 DAS yang kondisi tutupan hutannya di atas 30% sehingga harus dijaga 

oleh semua pihak.  

 

Tabel 2. Daftar DAS Sub-DAS Di Sulawesi Selatan yang tutupan hutannya lebih dari 30% 

No Nama Das 

Hutan 

(Ha) 

Persentase 

Hutan  No Nama Das 

Hutan 

(Ha) 

Persentase 

Hutan 

1 LIUKANG TANGNGAYA 1134,45 31,01  21 CEREKANG 46171,06 64,48 

2 AWO 13986,53 33,41  22 BUNGADADI 8020,89 65,78 

3 SANGKARA 12150,70 34,34  23 WALESU 6443,66 66,03 

4 LIUKANG TUPABIRING 63,78 35,57  24 LAMPOKO 6718,01 67,68 

5 GALANGGANG 3017,45 35,70  25 SIWA 18099,97 67,75 

6 BATTANG 6701,53 35,99  26 KARAMA 166198,67 68,69 

7 PARIGI 1175,05 36,88  27 KALAENA 99914,85 68,89 

8 LIUKANG KALMAS 383,16 37,13  28 TL. MONOHO 1182,29 82,55 

9 ANGKONA 15239,19 39,06  29 LAMBEGO 9158,78 82,81 

10 SUSO 14682,17 39,43  30 MALIMBU 4,04 83,44 

11 LAMASI 20709,17 40,36  31 LARIANG HULU 105289,16 90,56 

12 TL. LEBUTABUTA 5,78 43,92  32 TG. PARASULU 475,07 91,42 

13 MALUSETASI 5864,10 44,03  33 TAMBALAKO 19765,30 93,55 

14 JAMPEA 7053,18 44,17  34 TG. BULOPO 304,53 94,83 

15 BINANGAE 4041,91 46,43  35 POSO 35802,68 95,24 

16 PANGKERU 161205,52 47,02  36 LAA 7238,99 95,64 

17 LAMPIA 1650,02 48,61  37 GUANG 29,57 96,47 

18 RONGKONG 92209,12 53,22  38 KARAUPA 272,28 99,95 

19 BALEASE 96048,55 53,50      
20 TAKALASI 4887,77 55,47      

Sumber: WALHI Sulawesi Selatan (2019) 

 



 

POTRET DAS KITA!! 

 

“Daerah aliran sungai (DAS) adalah 

suatu wilayah yang dibatasi oleh 

punggung- punggung bukit yang 

menampung air hujan dan 

mengalirkannya melalui saluran air, dan 

kemudian berkumpul menuju suatu 

muara sungai, laut, danau atau waduk.” 

 

JIKA kondisi tutupan hutan di suatu DAS 

rendah, maka dapat meningkatkan 

bencana ekologis seperti banjir, 

kekeringan dan tanah longsor.  

Oleh sebab itu, Undang-Undang No. 41 

Tahun 1999 tentang kehutanan 

mengamanatkan agar luas hutan 

minimal dalam suatu DAS adalah 

sebesar 30%. 

 

Di Sulawesi Selatan, masih ada 38 DAS yang tutupan 

hutannya di atas 30%. Namun, 101 DAS lainnya 

berada dalam kondisi kritis (di bawah 30%). 

 



Ekosistem Karst Sebagai Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di 

Sulawesi Selatan  

Ekosistem karst memiliki potensi yang sangat besar untuk dikelola. Secara ekonomi, 

nilai kawasan karst terdiri atas nilai penggunaan ekstraktif, nilai penggunaan non 

ekstraktif, nilai jasa lingkungan, nilai jasa biologis, dan nilai jasa sosial.  

Pada catatan akhir tahun WALHI Sulawesi Selatan 2018, telah banyak dijelaskan 

mengenai ekosistem karst dan juga ancamnya. Dalam catatan akhir tahun 2019 ini, kami 

ingin menunjukan bahwa ekosistem karst memiliki peran yang penting dalam upaya 

mitigasi perubahan iklim. 

Ekosistem karst memiliki kemampuan yang sangat besar dalam menyerap 

karbondioksida sebagai bagian dari proses kartifikasi dan juga penyerapan 

karbondioksida dari vegetasi hutan yang tumbuh di kawasan karst. Maka kerusakan 

kawasan ekosistem esensial karst akan berkontribusi dua kali lipat terhadap perubahan 

iklim dan bencana ekologis di seluruh penjuru dunia, terkhusus di Sulawesi Selatan. 

Penyerapan karbondioksida (CO2) pada ekosistem karst terjadi pada proses karstifikasi 

dan proses fotosintetis pada tutupan vegetasi di karst. Proses karstifikasi diawali oleh 

larutnya karbondioksida (CO2) di dalam air membentuk H2CO3. Larutan H2CO3 bersifat 

tidak stabil sehingga terurai menjadi HCO32- dan H+. Lalu ion H+ inilah yang kemudian 

akan menguraikan batu gamping (CaCO3) menjadi Ca2+ dan HCO3-. Proses karstifikasi 

berlangsung dengan keseimbangan reaksi kimia tertentu, dimana setiap pelarutan 1 ton 

batugamping (CaCO3) akan diikuti dengan penyerapan karbondioksida (CO2) sebanyak 

0,12 ton dari atmosfer, oleh karena itu penyerapan CO2 oleh kawasan karst menjadi 

sangat penting dalam mitigasi akibat konsentrasi karbondioksida (CO2) yang berlebihan 

di udara. 

Ada dua cara air masuk  karst pertama melalui penetrasi karst atau melalui ekosistem 

lain, adanya sungai juga menjadi sumbangsi utama sehingga gunung juga harus 

dipertahankan dengan demikian air dapat kita ambil dan tersimpan dalam termost 

kawasan karst, hal inilah yang menjadi adaptasi kita nantinya supaya kalau mengalami 

kekurangan air akan dapat tesedia melalui karst, sehingga sekali lagi kawsan karst itu 

merupakan termost air  yang sangat penting dijaga keberadaanya.  

Strategisnya fungsi kawasan ekosistem karst dalam mengurangi pemanasan global dan 

mencegah terjadinya perubahan iklim tentu perlu disikapi secara serius. Maka perlu ada 

dorongan kepada pemerintah untuk melakukan upaya mitigasi perubahan iklim melalui 

perlindungan terhadap kawasan ekosistem esensial karst. 

ekosistem esensial adalah ekosistem penyangga kehidupan yang berupa wilayah yang 

memiliki keunikan dan fungsi penting dari habitat atau jenis. Kriteria ekosistem 

esensial didasarkan pada aspek nilai tata ruang, keanekaragaman hayati dan 

ekosistemnya, nilai ekologi, social-ekonomi-budaya, dan jasa lingkungan.  



 

Sulawesi Selatan memiliki kawasan ekosistem karst yang cukup luas. Data dari ESDM 

menunjukkan bahwa secara indikatif, luas kawasan bentang alam karst di Sulawesi 

Selatan mencapai 354.233,51Ha. 

 
Gambar 17. Perbandingan luas kawasan bentang alam karst di Sulawesi Selatan 

Meskipun memiliki potensi yang besar, ancaman terhadap kawasan karst di Sulawesi 

Selatan masih besar, terutama dari sektor pertambangan. Mengingat rezim Jokowi 

merupakan rezim infrastruktur yang membutuhkan banyak material hasil 

pertambangan di kawasan karst.  

Hal ini juga menjadi terang, dimana pada tanggal 9 September 2019, Bupati Maros, 

daerah yang memiliki potensi karst besar, mencabut moratorium pemberian 

rekomendasi wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). 
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Kondisi Ekosistem Pesisir Sulawesi Selatan 

Ekosistem pesisir memiliki begitu banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kekayaan 

sumber daya alam dari pesisir begitu melimpah, baik yang terbarukan maupun yang tak 

terbarukan. Selama ini masyarakat pesisir Sulawesi Selatan sangat bergantung hidup 

dari sumber daya yang disediakan oleh alam. Biota perairan menjadi sumber kehidupan 

sehingga kelestarian ekosistem pesisir sangat mempengaruhi tingkat kesejateraan 

masyarakat pesisir.  

Idealnya, tanpa 

memasukkan beban 

pencemar ke dalam 

lingkungan pesisir dan 

tanpa merubah secara 

drastis bentuk dan 

karakter lingkungan 

pesisir (seperti kegiatan 

rekayasa teknis dan 

pertambangan), maka 

kelestarian lingkungan 

pesisir akan tetap 

terjaga. 

Salah satu ekosistem penting di daerah pesisir adalah hutan mangrove. Saat ini hutan 

mangrove di Sulawesi Selatan terus menyusut karena alih fungsi menjadi tambak, 

ataupun ditimbun untuk kepentingan perumahan. Hasil kajian spatial WALHI Sulawesi 

Selatan menunjukan bahwa hutan mangrove yang tersisa di pesisir Sulawesi Selatan, 

kurang lebih seluas 23.459,85 hektar. Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur 

merupakan daerah yang paling luas ekosistem mangrovenya (Gambar 18).  

Selain ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang di pesisir Sulawesi Selatan juga 

mengalami tekanan karena aktivitas destructive fishing seperti bom ikan, bius, alat 

tangkap tidak ramah lingkungan, reklamasi dan tambang pasir laut. 

Salah satu ekosistem terumbu karang terluas di Sulawesi Selatan yang sedang terancam 

keberadaanya berada di blok spermonde. Di perairan spermonde, WALHI Sulawesi 

Selatan menyoroti dua aktivitas yang ke depan akan sangat mengancam keberadaan 

terumbu karang yaitu reklamasi dan tambang pasir laut. Khusus tambang pasir laut, 

setidaknya telah dialokasikan ruang tambang pasir laut seluas 9.355,49 ha.  

Material sedimen dari aktivitas penambangan pasir laut dapat terbawa ke daerah 

terumbu karang dan lamun. Karang akan mati jika material sedimen ini menutupi pori-

pori karang, begitupun padang lamun akan mati bila perairan di sekitarnya mengalami 

kekeruhan yang menyebabkan penetrasi cahaya matahari berkurang sehingga 

membuat lamun tidak dapat berfotosintesis dengan baik. 

Gambar 18. Perbandingan luas ekosistem mangrove kabupaten/kota  

 



 

SEKILAS INFO!! 
“Padang lamun merupakan ekosistem perairan dangkal di daerah pesisir dengan 

produktivitas hayati yang tinggi, sebagai daerah asuhan, daerah pemijahan, daerah 

sumber makanan, serta daerah untuk berlindung.” 

 

“Terumbu karang merupakan bagian penting dalam ekosistem pesisir. Terumbu 

karang berfungsi sebagai habitat bagi beragam biota laut. Selain itu, terumbu 

karang juga berfungsi sebagai peredam gelombang laut” 

 

“Ekosistem mangrove memiliki fungsi ekologis yang besar seperti mencegah intrusi 

air laut, erosi dan abrasi pantai, tempat hidup dan sumber makanan bagi berbagai 

jenis satwa, dan pengurai limbah organik.” 

 

Gelombang yang menjalar dari laut dalam 

(deep water) menuju ke pantai akan 

mengalami perubahan bentuk karena 

adanya perubahan kedalaman laut. Apabila 

gelombang bergerak mendekati pantai, 

pergerakan gelombang di bagian bawah 

yang berbatasan dengan dasar laut akan 

melambat. Ini adalah akibat dari 

friksi/gesekan antara air dan dasar pantai. 

Sementara itu, bagian atas gelombang di 

permukaan air akan terus melaju. Semakin 

menuju ke pantai, puncak gelombang akan 

semakin tajam dan lembahnya akan semakin 

datar. Fenomena ini yang menyebabkan 

gelombang tersebut kemudian pecah. 

Sehingga umumnya, terdapat beberapa 

reduktor energi gelombang yaitu terumbu 

karang, lamun, dasar laut, serta mangrove. 

Namun, tidak semua ekosistem pesisir 

memiliki kondisi yang ideal seperti ini.  

 



Krisis Daerah Resapan Air Kota Makassar: Sumber Banjir dan Kekeringan 

Kota Makassar setiap tahun selalu mengalami banjir di musim hujan dan kekeringan di 

musim kemarau. Selain karena faktor tutupan hutan di dataran tinggi terutama di 

Kabupaten Gowa, faktor lain yang menjadi sumber masalah adalah tingginya beban 

pembangunan di Kota Makassar sendiri. Ruang-ruang resapan air dikonversi menjadi 

kawasan bisnis perumahan elit, perhotelan, dan juga jalan raya.  

 
Gambar 19. Peta penggunaan lahan Kota Makassar 

Kajian spasial menunjukan bahwa sekitar 11.432,55 hektar atau 65,04% dari luas Kota 

Makassar merupakan lahan terbangun. Tingginya pembangunan ini tidak dimbangi 

dengan penyediaan ruang terbuka hijau dan daerah resapan air yang memadai sehingga 

menimbulkan masalah banjir dan kekeringan kronik yang tak terselesaikan. Hal ini 

kemudian diperparah dengan buruknya sistem drainase Kota Makassar yang 

kebanyakan berupa beton sehingga daya tampungnya sangat dipengaruhi dengan 

ketepatan perencanaan dan perawatan dari sedimentasi. 

Dengan beban pembangunan di Kota Makassar seperti tergambar pada peta di atas, 

Pemerintah Kota Makassar masih saja terus membuka ruang pengkaplingan lahan-

lahan yang masih tersisa untuk diberikan kepada pengusaha bisnis property.  

Mengatasi bencana banjir dan kekeringan di Kota Makassar mengharuskan pemerintah 

Kota Makassar untuk melakukan moratorium izin pembangungan bisnis properti di 



Kerusakan lingkungan hidup ialah 

perubahan langsung dan/atau 

tidak langsung terhadp sifat fisik, 

kimia, dan/atau hayati lingkungan 

hidup yang melampaui kriteria 

baku kerusakan lingkungan hidup. 

Kriteria baku kerusakan 

lingkungan hidup ini merupakan 

suatu ukuran batas perubahan fisik, 

kimia, dan/atau hatai lingkungan 

hidup yang dapat ditenggang oleh 

lingkungan hidup untuk dapat 

tetap melestarikan fungsinya.  

 

lahan-lahan yang masih terbuka, baik yang berupa lahan pertanian, rawa, maupun 

tanah terbuka.  

Di samping itu, khusus untuk kekeringan, pemanfaatan air tanah oleh sektor industri 

juga harus dikontrol oleh pemerintah. Sampai sejauh ini, hasil investigasi oleh WALHI 

Sulsel menemukan fakta bahwa pemerintah Kota Makassar belum memiliki data terkait 

potensi air tanah dan air permukaan. Hal ini tentu sangat berbahaya mengingat izin 

pemanfaatan air tanah terus saja diberikan kepada sektor industri. Pada akhirnya akses 

air bersih masyarakat menengah kebawahlah yang harus tergadaikan.  

Apa yang terjadi di Kota Makassar harus menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain di 

Sulawesi Selatan. Perencanaan drainase harus dilakukan secara holistik. Pemberian izin 

untuk bisnis property di daerah resapan air harus dihentikan. Pendataan mengenai 

potensi air tanah dan air permukaan harus segera dilakukan sebagai acuan dalam 

pemberian izin kepada industri yang akan memanfaatkan air tanah.  

Kerusakan Lingkungan dan Dampaknya Bagi Kesehatan Masyarakat di Sulawesi 

Selatan  

WALHI Sulawesi Selatan mencatat bahwa salah 

satu kondisi lingkungan paling memprihatinkan di 

Sulawesi Selatan saat ini berada di area hutan. 

Tutupan hutan Sulawesi Selatan hanya berkisar 

1.360.418,15 Hektar atau 25,5% dari total luas 

wilayah Sulawesi Selatan. Kerusakan hutan ini 

diakibatkan oleh aktivitas tambang, alih fungsi 

untuk pertanian, perkebunan, serta proyek 

infrastruktur. Jika kerusakan hutan di Sulawesi 

Selatan semakin meluas maka bencana seperti 

yang terjadi sepanjang tahun 2019 yang 

didominasi banjir, longsor, kekeringan, dan 

kebakaran hutan dan lahan yang erat kaitannya 

dengan kondisi tutupan hutan akan terus terjadi.  

 

Fungsi ekologis hutan sebagai pengatur hidrologi dan penghasil oksigen akan 

berkurang. Satu pohon saja dapat menghasilkan dan mempermudah aliran air di dalam 

tanah dan memberikan kehidupan untuk dua orang sebagai oksigen. Kebakaran hutan 

dan lahan secara langsung akan berdampak pada warga sekitar, penyakit Infesksi 

Saluran Pernafasan (ISPA) adalah ancaman nyata.  

Sulawesi selatan di tahun 2019 mengalami bencana ekologis yang memakan banyak 

korban dan kerugian materil dan imateril. Banjir dan longsor menyebabkan beberapa 

wilayah di Sulawesi Selatan mengalami kerusakan lingkungan, infrastuktur, dan yang 

paling penting ialah dampak pada kesehatan masyarakat Sulawesi Selatan. Penyakit 

yang rentan muncul pasca bencana ekologis ialah penyakit endemik seperti DBD dan 



hepatitis. Selain itu, bencana ekologis juga dapat memicu penyakit menular yang 

diakibatkan oleh memuncaknya populasi penduduk akibat dari pengungsian 

pascabencana.  

Kerusakan lingkungan di wilayah pesisir juga tidak kalah parah. Penambangan pasir 

laut di Kabupaten Takalar oleh Boskalis dan Jan De Null untuk kepentingan reklamasi 

CPI dan Makassar New Port sejak tahun 2017 hingga 2018 membuat ekosistem pesisir 

Sulawesi Selatan mengalami tekanan yang luar biasa. Abrasi di pesisir Galesong Raya 

masih terus terjadi sampai sekarang, bahkan semakin parah.  Tambang pasir laut juga 

membuat air laut di sekitar lokasi penambangan menjadi keruh. Kekeruhan ini sangat 

memengaruhi ekosistem perairan. Hal ini ditunjukan dengan berkurangnya hasil 

tangkapan nelayan. Sebagai konsumen, masyarakat juga merasakan dampak turunan 

dari kurangnya hasil tangkapan nelayan. Walaupun tidak berdampak langsung, tetapi 

dalam jangka panjang hal ini pasti akan memengaruhi tingkat kesehatan masyarakat 

sebagai konsumen ikan, yang notabene merupakan sumber protein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kesimpulan 

Bencana Ekologis 2019 Cermin Krisis Lingkungan Hidup di Sulawesi Selatan 

Dari uraian panjang di atas, dapat disimpulkan bahwa bencana ekologis yang terjadi 

sepanjang tahun 2019 merupakan cerminan kondisi lingkungan yang mulai merosot. 

Fungsi bentang alam hutan, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta karst sebagai 

penyangga kehidupan telah mengalami penurunan yang pesat setiap tahun. Degradasi 

lingkungan ini disebabkan oleh maraknya alih fungsi lahan dan pengaplingan ruang 

darat dan laut untuk kepentingan bisnis properti, pembangunan infrastruktur yang 

mengabaikan fungsi lingkungan. 

Kerusakan lingkungan hidup pada ekosistem hutan merupakan salah satu faktor dari 

bencana ekologis di Sulawesi Selatan. Deforestasi yang terus terjadi setiap tahun 

menunjukkan bahwa pemerintah belum fokus pada isu penyelamatan lingkungan, 

terkhusus pada ekosistem hutan. Rata-rata deforestasi sejak tahun 2012 sampai 2018, 

mencapai 10,688,31 Ha/tahun atau setara dengan 1,25 Ha/hari. Luas tutupan hutan 

eksisting di Sulawesi Selatan kini hanya tinggal 1.360.418,15 Ha atau 25,5% dari total 

luas wilayah Sulawesi Selatan.  

 

Di Sulawesi Selatan terdapat 139 DAS dan Sub-DAS, namun hanya 38 DAS yang tutupan 

hutannya di atas 30%, sedangkan 101 lainnya di bawah 30%. Banjir, kekeringan, dan 

tanah longsor sangat erat kaitannya dengan kondisi tutupan hutan. Oleh karena itu, 

untuk mengurangi risiko bencana ekologis maka tidak ada jalan lain selain 

mempertahankan hutan yang masih tersisa dan menghijaukan daerah-daerah gundul 

terutama di daerah-daerah hulu.  

Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil saat ini juga sedang mengalami ancaman 

kerusakan yang parah, masih maraknya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah 

lingkungan menjadi salah satu faktor kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

Alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti; troll/Parere, bom ikan, dan bius 

sangat membahayakan ekosistem terumbu karang yang notabene memiliki fungsi 

ekologis yang tinggi.  

Selain penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, pengembangan bisnis 

properti dan pembangunan infrastruktur dengan cara mereklamasi pesisir Kota 

Makassar dan beberapa kabupaten lain juga menjadi sumber bencana bagi pesisir 

Sulawesi Selatan. Proyek reklamasi membutuhkan bahan material berupa pasir laut 

dengan jumlah besar. Bencana abrasi parah yang memporak-porandakan pesisir 

galesong, Kabupaten Takalar merupakan dampak nyata dari dua kegiatan yang saling 

terkait (reklamasi dan tambang pasir laut). Kedua kegiatan tersebut, tidak hanya 

merusak lingkungan namun juga memiskinkan nelayan tradisional. 

Buruknya tata kelola sumber daya alam dan lemahnya penegakan hukum lingkungan 

membuat Sulawesi Selatan masih terancam bencana ekologis untuk tahun-tahun 



berikutnya. Bencana ekologis yang telah terjadi sepanjang tahun 2019 merupakan 

dampak nyata dari semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup di Sulawesi Selatan. 

1.038.423 jiwa rakyat Sulawesi Selatan di 24 kabupaten/kota terdampak 6 jenis 

bencana ekologis, seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, kekeringan, angin puting 

beliung, dan abrasi. Nilai kerugian materil yang dialami oleh korban bencana ekologis 

diperkirakan mencapai 2,3 Triliun. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Selatan dan aparat penegak hukum harus mengambil sikap tegas untuk menindak para 

pelaku perusak lingkungan dan menjadikan isu lingkungan serta pemulihan lingkungan 

sebagai masalah prioritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trend Kerusakan lingkungan dan Ancaman Bencana Ekologis di Sulawesi Selatan 

28 Mei 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat 

Keputusan (SK) Perubahan fungsi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, dan 

perubahan fungsi kawasan hutan di Sulawesi Selatan dengan nomor 

SK.362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019. Dari total usulan pemerintah provinsi sulawesi 

selatan seluas 300.000 Ha, KLHK mengakomodir sekitar 90.000 Ha luas kawasan hutan 

untuk dilepas atau dialihfungsikan. Dalam surat keputusan tersebut setidaknya ada 

22.221,21 Ha kawasan hutan yang berubah fungsi menjadi areal peruntukan lain yang 

tersebar di seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan. Luas perubahan fungsi kawasan 

hutan lindung menjadi hutan produksi mencapai 9.878,02 Ha. Sedangkan perubahan 

hutan lindung menjadi hutan produksi terbatas mencapai 10.908,44 ha. 

Pelepasan dan pengalihfungsian kawasan hutan di Sulawesi Selatan merupakan 

ancaman bagi upaya penurunan laju deforestasi di Sulawesi Selatan. Kebijakan ini tentu 

berkaitan dengan upaya pemerintah untuk membangun proyek infrastruktur serta 

menarik investasi. Dengan kebijakan ini maka perizinan dalam berinvetasi akan lebih 

mudah, dan itu artinya perusakan hutan akan semakin meningkat sehingga ancaman 

bencana ekologis juga semakin meningkat.  

Pelepasan dan alih fungsi kawasan hutan dengan dalil untuk kesejahteraan masyarakat 

yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan menjadi tidak relevan. Sebab, saat 

ini telah ada kebijakan perhutanan sosial. Pendampingan dan percepatan realisasi 

perhutanan sosial seharusnya menjadi agenda yang lebih tepat jika tujuan utamanya 

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam kawasan 

hutan. Pengelolaan hutan oleh masyarakat yang telah lama hidup dan mencari 

kehidupan di dalam kawasan hutan telah banyak memberi bukti bahwa pengelolaan 

hutan berbasis masyarakat mampu menjaga fungsi ekologis hutan dengan tetap 

memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat itu sendiri.  

Pelepasan ataupun alih fungsi kawasan hutan hanya akan mempercepat laju deforestasi, 

hal itu karena proses perizinan akan lebih mudah, terutama bagi industri perkebunan 

skala luas, pertambangan, dan infrastruktur yang haus lahan.  

Pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan infrastruktur seperti jalan di banyak 

tempat pada mulanya menjadikan peningkatan kesejahteraan dan akses masyarakat 

sebagai alasan, namun seiring berjalannya proses pembangunan pihak yang paling 

diuntungkan dari pengadaan infrastruktur tersebut adalah korporasi yang melakukan 

aktifitas ekstraktif di dalam kawasan hutan yang juga telah dilegalkan oleh pemerintah 

melalui keputusan pelepasan kawasan hutan yang sama.  

 

 



Gambar 20.  Peta Revisi Tata Ruang Wilayah Substansi Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan 



Kerusakan lingkungan yang terjadi di hulu akan berdampak hingga hilir, di tahun 2019 

bencana banjir dan longsor akibat menurunnya fungsi ekologis ekosistem hutan terjadi 

di seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan. Kerusakan hutan juga memicu bencana 

kekeringan di musim kemarau yang terjadi di lima kabupaten/kota. Menurunnya fungsi 

ekologis ekosistem hutan akibat deforestasi dan alih fungsi hutan telah terbukti 

mendatangkan bencana di Sulawesi selatan setiap tahunnya. Bencana banjir disertai 

longsor yang terjadi di Kabupaten Gowa, dan Jeneponto di awal tahun 2019 menjadi 

salah satu bukti nyata bagaimana alih fungsi hutan memicu bencana ekologis yang 

begitu besar hingga menyebabkan 55 orang meninggal dunia, ribuan warga mengungsi, 

dan kerusakan infrastruktur baik rumah maupun fasilitas umum.  

Trend bencana ekologis akibat kerusakan lingkungan di sulawesi selatan yang terjadi 

sepanjang tahun 2019 diperkirakan akan terus terjadi dan memberi dampak yang lebih 

buruk di waktu mendatang. Sepanjang tahun 2019, belum ada upaya yang berarti dari 

pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya mitigasi bencana di berbagai 

wilayah. Penghujung tahun 2019, titik banjir di daerah aliran sungai jeneberang mulai 

terlihat di lokasi banjir yang sama seperti yang terjadi di awal tahun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Bencana ekologis adalah bencana 

yang ditimbulkan sebagai dampak 

akumulasi model pembangunan 

yang tidak ramah lingkungan oleh 

manusia atau korporasi. Keadaan 

ini terjadi ketika aktivitas 

pembangunan membuat perubahan 

ekosistem (degradasi lingkungan 

sehingga merugikan masyarakat” 

RZWP3K Sulsel: Legalisasi Atas Bencana Ekologis di Pesisir 

Perda RZWP3K telah diterbitkan sejak bulan Mei 2019. 

Total luas reklamasi yang secara eksplitis tertuang 

dalam RZWP3K Sulsel mencapai 3711, 51 ha. Untuk 

memenuhi kebutuhan reklamasi, dalam RZWP3K 

Sulsel kemudian dialokasikan zona tambang pasir laut 

(KPU-TB-P) yang total luasnya mencapai 26.168,95 ha. 

Zona tambang pasir laut ini terbagi atas tiga blok, yaitu 

blok spermonde (KPU-TB-P-01) seluas 9.355,49 ha, 

blok flores (KPU-TB-P-02) seluas 10.730,47 ha, dan 

blok teluk bone 6.082,99 ha. Dapat disimpulkan bahwa 

peraturan ini akan menjadi legalitas atas bencana 

sosial-ekologis di pesisir Sulawesi Selatan. Pasalnya, reklamasi dan tambang pasir laut 

yang selama ini menjadi sumber malapetaka nelayan Galesong dan Kota Makassar 

diakomodir di dalamnya. Bahkan tren kerusakan pesisir akibat reklamasi juga akan 

menimpa enam kabupaten kota lainnya. 

Tabl 3. Daftar rencana reklamasi di Pesisir Sulawesi Selatan 

No. Nama Lokasi 
Luas 
(Ha) 

1 Kawasan  Strategis  Provinsi  (KSP)  Bisnis  Terpadu   Kota Makassar 1.154,81 

2 Anjungan Untia Kota Makassar 1.552,05 

3 Kawasan  Salemo   Kota  Palopo   442,38 

4 Anjungan  Cempae  Soreang   Kota Parepare 1,43 

5 Anjungan  Sumpang  Minangae   Kota Parepare   1,97 

6 Anjungan  Mattirotasi  1   Kota Parepare 7,59 

7 Anjungan Bisappu Kabupaten Bantaeng 67,58 

8 Kawasan  Perkantoran  Bantaeng   Kabupaten Bantaeng 129,29 

9 Kawasan  Water  Front  City   Kabupaten  Bulukumba   43,46 

10 Kawasan Kota Maritim Kabupaten Bone 227,86 

11 Kawasan Pesisir Lampia Kabupaten Luwu Timur 13,36 

12 Anjungan  Mattirotasi  2   Kota Parepare 7,56 

Sumber: Perda RZWP3K Sulawesi Selatan 

Rencana Reklamasi di Pesisir Kota Makassar 

Pesisir kota Makassar adalah wilayah yang alokasi ruang untuk reklamasinya terbesar 

dibanding tujuh kabupaten/kota lainnya. Luas rencana reklamasi di pesisir Kota 

Makassar mencapai 2706,86 ha atau sekitar 72,93% dari total luas reklamasi yang 

diatur dalam Perda RZWP3K Sulsel.  



 
Gambar 21. Peta Rencana Reklamasi Pesisir Kota Makassar dalam Perda RZWP3K Sulsel 

Reklamasi di Kota Makassar terbagi atas kawasan strategis provinsi (KPU-JP-01) seluas 

1.154,81 ha dan anjungan untia (KPU-JP-02) seluas 1.552,86 ha. Kawasan strategis 

provinsi (KPU-JP-01) direncanakan untuk dijadikan sebagai pusat bisnis terpadu Kota 

Makassar. Pada kawasan inipula telah dibangun proyek reklamasi CPI yang dilakukan 

oleh Boskalis. Artinya proyek CPI ini terlebih dahulu direklamasi, baru kemudian diatur 

lewat RZWP3K Sulsel. Dengan begitu Perda RZWP3K Sulsel juga sekaligus menjadi 

instrumen pengatur yang dimaksudkan untuk mengatur kembali ruang-ruang pesisir 

dan sistem politik untuk tujuan mendorong penetrasi investasi oleh negara dan modal 

nasional-internasional. 



 
Gambar 22. Rencana Reklamasi Pesisir Kota Makassar (KPU-JP-01) 

Dari hasil analisis spasial, reklamasi pada kawasan strategis provinsi (KPU-JP-01) ini 

akan menyambung hasil reklamasi CPI. Setidaknya, panjang pesisir pantai yang akan 

direklamasi mencapai 8,89 km. Membentang dari lokasi CPI hingga ke daerah Desa 

Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara. Di sepanjang pantai yang akan direklamasi 

tersebut, terdapat Pantai Tanjung Bayang. Di pantai itu hidup secara komunal 

masyarakat asli pesisir Kota Makassar yang menggantung hidupnya dari hasil 

pengelolaan wisata pantai, baik sebagai pedagang maupun penyewaan penginapan. 

Selain itu, rencana reklamasi ini juga akan menutupi muara Sungai Jeneberang dan anak 

sungai di Kecamatan Galesong Utara. Kedua sungai ini juga merupakan akses bagi 

nelayan-nelayan tradisional baik nelayan Galesong Utara maupun nelayan dari 

Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Sehingga dapat dipetakan potensi wilayah konflik 

dari rencana reklamasi pada kawasan strategis provinsi (KPU-JP-01) yaitu pada daerah 

Pantai Tanjung Bayang, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar hingga ke Kecamatan 

Galesong Utara, Kabupaten Takalar. 

Sementara itu, rencana reklamasi di anjungan untia (KPU-JP-02) yang luasnya mencapai 

1.552,86 ha akan menutupi seluruh wilayah pesisir Kecamatan Tamalanrea dan 

Biringkanaya. Di dua kecamatan ini juga terdapat komunitas nelayan sehingga sudah 

dapat dipastikan, rencana ini juga akan memicu konflik. 

Dua rencana reklamasi di Kota Makassar tersebut di atas, di luar reklamasi Makassar 

New Port, sama-sama murni untuk kepentingan bisnis dan tanpa mempertimbangan 



keberadaan nelayan yang selama ini hidup dan tinggal di wilayah tersebut. Keduanya 

akan memperpanjang penderitaan nelayan serta dapat menghilangkan keberadaan 

komunitas nelayan di Kota Makassar jika tidak dihentikan.  

Rencana Tambang Pasir Laut di Perairan Takalar dalam RZWP3K Sulsel 

Data yang diperoleh oleh WALHI Sulsel menunjukan bahwa perairan Takalar telah 

dikapling untuk kepentingan tambang pasir laut. Luasnya mencapai 34.345,33 Ha atau 

setara 62% dari luas daratan Kabupaten Takalar. Luas ini terbagi atas 8 IUP Operasi 

Produksi dengan total 7.911,79 Ha, 8 IUP Eksplorasi dengan total luas 8.678,03 Ha, 10 

permohonan WIUP seluas 13.737,01 Ha, dan 4 persetujuan WIUP seluas 4.018,5 Ha. 

Tiga puluh konsesi tersebut terbit sebelum RZWP3K Sulsel diterbitkan sehingga dengan 

demikian tidak memiliki payung hukum yang jelas dan dapat dikatakan ilegal.  

 
Gambar 23. Izin Tambang di perairan Kabupaten Takalar 

Selain upaya menghentikan tambang pasir laut yang dilakukan oleh Boskalis dan DJN, 

Walhi Sulsel dan komunitas nelayan Galesong juga melakukan advokasi terkait zona 

tambang pasir laut dalam Perda RZWP3K Sulsel. Tujuannya agar tidak ada zona 

tambang pasir laut yang diakomodir dalam Perda RZWP3K Sulsel. Namun, advokasi 

yang dilakukan belum mampu menghapus alokasi ruang tambang pasir laut di perarian 

Galesong. Keberhasilan yang dicapai baru sekedar menggeser zonasi tambang pasir laut 

dari yang sebelumnya di jarak 4 mil ke 8 mil laut dari pesisir pantai. Meskipun begitu, 

keberhasilan ini cukup memiliki dampak yang signifikan terhadap konsesi tambang 

pasir laut yang telah ada sebelumnya. Sebab, konsesi-konsesi tersebut hampir 



seluruhnya berada di luar zona yang telah ditetapkan dalam RZWP3K. Implikasinya, 

semua konsesi yang berada di luar zonasi harus dihapus atau disesuaikan dengan 

zonasi dalam RZWP3K Sulsel.  

Zona tambang pasir laut di perairan Takalar yang telah ditetapkan dalam RZWP3K 

Sulsel diberi nama Blok Spermonde. Luasnya mencapai 9.355,49 ha. Di lokasi seluas itu, 

masih ada titik tangkap nelayan Galesong yang berada di dalamnya dan di sekitarnya. 

Artinya, tambang pasir laut masih akan terus menjadi sumber masalah bagi 

keberlanjutan komunitas nelayan Galesong ke depannya. Ancaman ini semakin nyata 

karena telah mendapat kepastian ruang melalui Perda RZWP3K Sulsel. 

Rencana Tambang Pasir Laut di Blok Laut Flores dan Blok Teluk Bone 

Ancaman tambang pasir laut dalam Perda RZWP3K Sulsel bukan hanya di perairan 

Takalar (blok spermonde), tetapi juga menyasar dua perairan lainnya, yaitu laut flores 

(zona Blok Flores) dan teluk bone (Blok Teluk Bone). Di dua perairan ini, jarak tambang 

pasir laut juga berada 8 mil laut dari pesisir pantai.  

Untuk blok teluk bone, alokasi ruang 

tambang pasir lautnya sebesar 

6.082,99 ha yang berada di kawasan 

perikanan pelagis. Kelompok ikan 

pelagis adalah ikan-ikan yang hidup  di 

permukaan sampai dengan kolom air 

kedalaman sampai 200 meter. 

Kelompok ini memiliki kebiasaan 

hidup membentuk gerombolan. 

Tambang pasir laut teluk bone berada 

dekat dengan pesisir Kota Palopo dan 

Kabupaten Luwu Utara. Kota Palopo 

merupakan salah satu daerah yang 

perekonomiannya ditopang dari sektor 

perikanan dan kelautan. Untuk 

produksi perikanan tangkap saja, Kota 

Palopo pada tahun 2018 mencapai 18.387,50 ton dengan total nilai produksi Rp 

345.702.265.000. Meskipun selama ini Walhi Sulsel belum melakukan pendampingan 

nelayan di pesisir Kota Palopo, data statistik tersebut dapat memberikan gambaran 

bahwa ada banyak nelayan di pesisir Kota Palopo yang terancam dengan adanya 

tambang pasir laut.  

Sementara untuk blok laut flores, alokasi tambang pasir lautnya merupakan yang 

terluas dibanding dengan Blok Spermonde dan Blok Teluk Bone. Luasnya alokasinya 

mencapai 10.730,47 ha yang berada di kawasan perikanan demersal. Ikan demersal 

Gambar 24.  Tambang Pasir laut Blok Teluk Bone 



adalah ikan yang hidup dan makan di dasar laut. Wilatah pesisir yang paling dekat 

dengan lokasi blok laut flores adalah Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto.  

Yang mengkhawatirkan, tambang 

pasir laut Blok Laut Flores dan Blok 

Teluk Bone sangat berdekatan 

dengan alur migrasi biota 

dilindungi seperti lumba-lumba dan 

penyu. Jaraknya bahkan kurang dari 

satu (1) mil laut. Jika nantinya 

kedua lokasi tersebut ditambang, 

tentu akan menjadi ancaman bagi 

biota-biota dilindungi tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamasi dan Tambang Pasir Laut Pemicu Konflik Ruang Pesisir 

Diakomodirnya tambang pasir laut dan reklamasi untuk kepentingan bisnis dalam 

Perda RZWP3K Sulsel menjadikan kedua kegiatan ini sumber pemicu konflik ruang 

pesisir Sulawesi Selatan ke depannya. Apalagi luas alokasi ruang yang telah ditetapkan 

sangat besar dan berada di wilayah yang selama dikelola dan dimanfaatkan oleh 

masyarakat pesisir lokal, terutama nelayan tradisional. Konflik ruang terjadi karena 

adanya tumpang tindih kepentingan atas ruang antara nelayan dengan pemerintah dan 

atau korporasi nasional-multinasional.  

Kasus reklamasi CPI dan MNP di pesisir Kota Makassar, dan tambang pasir laut di 

perairan Kabupaten Takalar adalah contoh konflik ruang yang terjadi karena adanya 

benturan kepentingan atas ruang pesisir. Selama ini, pihak perusahaan (Boskalis, 

Yasmin-Ciputra, dan Pelindo IV) merasa berhak atas wilayah yang mereka manfaatkan 

karena merasa telah memperoleh izin dari pemerintah. Sebaliknya komunitas nelayan 

adalah masyarakat yang yang selama ini menjadi subyek utama dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan pesisir Kota Makassar dan Galesong. Alasan historis panjang membuat 

nelayan tidak jarang melakukan protes keras terhadap kebijakan pembangunan pesisir 

yang merugikan mereka.  

Nelayan tradisional pesisir Sulawesi Selatan sudah sejak lama mengelola dan 

memanfaatkan ruang pesisir sebagai sumber kehidupannya. Sehingga seharusnya 

Gambar 25. Tambang Pasir laut Blok Laut Flores 



nelayan adalah subyek yang diutamakan kepentingannya dalam penataan ruang. 

Namun, dalam Perda RZWP3K Sulsel dapat dilihat bagaimana pemerintah lebih 

berpihak pada kepentingan korporasi. Hal ini tentu akan membuat konflik ruang 

berkepanjangan jika Perda RZWP3K Sulsel tidak segera direvisi.  

Sejatinya, semangat pengaturan zonasi ruang pesisir sangat baik, yaitu guna 

memastikan adanya pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dan menghindari 

konflik ruang. Namun yang terjadi justru ruang-ruang yang selama ini menjadi sumber 

penghidupan nelayan dialokasikan untuk kepentingan bisnis reklamasi dan tambang 

pasir laut. Peta di bawah ini dapat menggambarkan bagaimana zona tambang pasir laut 

berada di wilayah tangkap nelayan tradisional. 

 
Gambar 26. Peta overlay titik tangkap nelayan dengan zona tambang pasir laut 

Walhi Sulsel bersama nelayan Galesong telah melakukan pemetaan wilayah tangkap 

nelayan tradisional Galesong. Jumlah wilayah tangkap nelayan tradisional yang telah 

berhasil dipetakan sebanyak 20 titik, yaitu Panangbu'ngia, Taka Talua, Taka Taka, Batu 

Mbawayya, Bonelure, Taka Lantang, Taka Bau, Palla Palayya, Taka Balitang, 

Pungangrong, Copongcaddi, Bonema'lonjo, Garuumbang, Coponglompo, Garumbang 2, 

Dange, Lampua, Batu Le'len, dan Palekko (Gambar 26). Pemberian nama pada wilayah 

tangkap ini mengindikasikan adanya relasi yang kuat antara nelayan Galesong dengan 

laut sebagai sumber penghidupannya. Relasi yang kuat ini juga mengindikasikan 

kelimpahan sumber daya ikan di setiap titik tangkap tersebut. Perlu pula ditegaskan 

bahwa tidak semua nelayan mencari pada titik tangkap tersebut. Banyak pula nelayan 

memasang rumpon dan mencari ikan di lokasi di luar wilayah tangkap yang telah 



dipetakan. Sehingga sejatinya ruang pesisir dan laut di Sulawesi Selatan tidak 

memberikan ruang sedikit pun untuk tambang pasir laut dan reklamasi.  

Ketika wilayah tangkap nelayan justru dialokasikan sebagai zona tambang pasir laut, 

konflik ruang sudah pasti akan kembali terjadi bahkan bisa lebih besar dari kasus 

sebelumnya. Hal ini karena penambangan di dalam zona tambang pasir laut telah 

mendapat kepastian hukum dari pemerintah.  

 

Akar Masalah Perda RZWP3K Sulsel: Tidak Partisipatif dan Aspiratif 

Pada dasarnya WALHI Sulsel tidak pernah menolak kebijakan penataan ruang di 

wilayah pesisir. Hal ini juga penting untuk dilakukan sehingga ada kepastian hukum 

bagi setiap pihak yang mengelola pesisir. Namun, dalam konteks RZWP3K Sulsel, 

penataan ruang justru mengesampingkan kepentingan nelayan sebagai subjek utama 

pengelola pesisir dan laut. Sebaliknya, ruang pesisir justru dialokasikan untuk 

kepentingan penetrasi modal yang berpotensi besar memicu konflik ruang, degradasi 

lingkungan, dan pemiskinan nelayan. 

Substansi dari arahan UU. No. 27 tahun 2007 jo. UU. No 1 tahun 2014 sangat tegas agar 

RZWP3K disusun untuk  mengurai konflik ruang, menjamin kelestarian lingkungan 

hidup, dan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.  

 

Gambar 27. Prosedur penyusunan RZWP3K dalam PermenKP No.23 tahun 2016  

Bahkan dalam Permen KKP No. 32 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pasal 18 ayat (5), tegas dijelaskan agar alokasi 

ruang dalam Pemanfaatan Umum untuk wilayah perairan laut sampai dengan 2 (dua) 

mil laut diutamakan untuk kawasan  konservasi, ruang penghidupan dan akses kepada 

nelayan kecil, nelayan tradisional,  pembudidaya ikan  kecil, dan petambak garam kecil, 

wisata bahari berkelanjutan, dan infrastruktur publik. Bukan untuk reklamasi 

kepentingan untuk bisnis. 

Dalam padangan Walhi Sulsel, akar masalah dalam penyusunan perda RZWP3K Sulsel 

adalah tim penyusun tidak partisipatif dan tidak aspiratif. Padahal, peran keterlibatan 

masyarakat dalam penyusunan tata ruang sudah diatur secara khusus dalam Peraturan 



Pemerintah (PP) no. 68 tahun 2010, begitupula dalam UU no. 26 tahun 2007 jo. UU No. 1 

tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah (PP) no. 46 tahun 2016. Hanya saja dalam 

praktiknya pelibatan masyarakat sangat minim. Masyarakat hanya dilibatkan beberapa 

kali dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah provinsi dan tim pansus 

dari DPRD. Pelibatan itu hanya sebatas untuk menerangkan perihal draft zonasi tanpa 

sekalipun dilibatkan secara langsung untuk menentukan ruang-ruang yang menjadi 

kepentingan mereka.   

Selama sekitar empat (4) tahun proses pembahasan ranperda RZWP3K di DPRD Sulsel  

oleh Panitia Khusus (Pansus) Ranperda RZWP3K, setidaknya tiga kali Walhi Sulsel 

dilibatkan. Seluruh hasil kajian dan pemetaan wilayah tangkap nelayan Galesong, 

termasuk dampak reklamasi (CPI) dan tambang pasir laut di perairan Takalar telah 

berulang kali disampaikan baik melalui rapat formal maupun informal. Hanya saja, 

aspirasi tersebut tidak pernah akomodir. Padahal, aspirasi tersebut lahir dari hasil 

penelitian langsung di lapangan serta pemetaan partisipatif oleh nelayan sendiri.  

Tidak hanya itu, Walhi Sulsel bersama komunitas nelayan juga berulang kali meminta 

tim penyusun untuk membuka hasil kajian akademiknya, untuk dipertentangkan 

dengan hasil kajian Walhi Sulsel. Namun tidak pernah ditanggapi. Tiba-tiba saja tanpa 

pemberitahuan, di bulan Februari 2019 Pemerintah dan DPRD Provinsi Sulsel membuat 

persetujuan terkait Perda RZWP3K Sulsel dan kemudian menetapkannya di bulan Mei 

2019. 

Proyek Strategis Nasional: Memperpanjang Bencana Ekologis di Pesisir Galesong 

dan Kota Makassar 

Awal 2019, nelayan Galesong Raya dikagetkan dengan informasi tiga perusahaan 

tambang pasir laut yang mengajukan peromohonan izin lingkungan di Dinas 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Provinsi Sulawesi Selatan. Ketiga perusahaan 

itu ialah PT. Pandawa Cipta Konsolindo, PT. Danadipa Agra Balawan dan PT. Waragonda 

Indogamet Pratama. Nelayan melalui Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) telah 

memasukkan surat keberatan ke DPLH untuk menolak permohonan izin lingkungan 

ketiga perusahaan tersebut. Menurut informasi dari media, perizinan ketiga perusahaan 

tersebut tidak diproses karena tidak sesuai dengan zona tambang pasir laut di dalam 

RZWP3K Sulsel.  

Pertengahan Agustus 2019, tiga perusahaan lain juga mengajukan permohon izin 

lingkungan, yakni PT. Nugraha Indonesia Timur, PT. Banteng Laut Indonesia dan PT. 

Berkah Bumi Utama. Lokasi rencana penambangan ketiga perusahaan tersebut berada 

di zona tambang pasir laut (blok spermonde) di RZWP3K Sulsel, sehingga proses 

perizinan tentu akan lebih mudah karena telah mendapat kapastian ruang. Material 

pasir laut hasil tambang dari tiga perusahaan ini rencananya akan digunakan untuk 

mereklamasi proyek Makassar Newport (MNP) tahap II, salah satu Proyek Stategis 

Nasional (PSN).  



Perusahaan-perusahaan di atas telah melakukan “konsultasi publik” (baca: sosialisasi) 

yang diadakan tidak secara terbuka dan hanya melibatkan beberapa perwakilan 

nelayan sehingga tentu saja jauh dari representasi nelayan galesong yang sebenarnya.  

Tabel 3. Daftar pengaju izin lingkungan tambang pasir laut selama tahun 2019 

No. Nama Perusahaan 
Luas permohonan izin 

(Ha) 
Alamat perusahaan 

1 PT. Cipta Konsolindo Belum di ketahui Belum di ketahui 

2 
PT. Danadipa Agra 

Balawan 

999,29 Komplek Bumi Tirta Nusantara No. 10 

Makassar 

3 
PT. Waragonda 

Indogamet Pratama 

980,33 Jl. Nikel 2 No. 12 Makassar Sulsel 

4 
PT. Nugraha Indonesia 

Timur 

658,54 Komplek Bumi Palem Blok P No. 2 

Makassar 

5 
PT. Banteng Laut 

Indonesia 

619,58 Komplek Viktoria River Park Blok A5/6. 

RT/RW 01/05 Makassar 

6 PT. Berkah Bumi Utama 760,86 Jl. Landak No. 9 Makassar 

Jumlah 4.018,6  

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (WALHI Sulawesi Selatan, 2019) 

Tren bencana ekologis di pesisir Galesong dan Kota Makassar akan semakin meningkat 

jika tambang pasir laut di atas beroperasi. Hal ini semakin mengkhawatirkan karena 

hasil tambang pasir laut akan digunakan untuk proyek strategis nasional. Mengingat 

pemerintahan Jokowi merupakan rezim infrastruktur yang sangat ambisius dan sering 

memaksakan kebijakannya meskipun beresiko tinggi terhadap perusakan lingkungan 

dan pelanggaran HAM.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ancaman Bencana Ekologis dibalik Tren Pembangunan Infrastruktur 

Perkembangan Infrastruktur di Utara Sulawesi Selatan 

Periode kedua kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden, terdapat lima visi utama untuk 

Indonesia di tahun 2019-2024. Kelima visi tersebut antara lain; (1) mempercepat dan 

melanjutkan pembangunan infrastruktur, (2) pembangunan sumber daya manusia, (3) 

undang investasi seluas-luasnya untuk buka lapangan pekerjaan, (4) reformasi 

birokrasi, dan (5) APBN yang fokus dan tepat sasaran. Harapannya, kelima visi ini 

diharapkan mendorong Indonesia lebih produktif, berdaya saing, dan fleksibilitas dalam 

menghadapi tantangan global yang dinamis dan penuh resiko1. 

Dua dari lima visi presiden Jokowi pada tahun 2019-2024 yang memiliki keterkaitan 

erat terhadap arah pembangunan Indonesia saat ini ialah infrastruktur dan investasi. 

Hal tersebut dapat dilihat di tahun sebelumnya, di mana telah terjadi peningkatan target 

pertumbuhan investasi dari 5,4 % menjadi 6,0 % sampai dengan 6,6 %, serta perbaikan 

peringkat investasi Indonesia dari 90 ke 40 dalam catatan EoDB yang selalu dikaitkan 

dengan peningkatan pembangunan infrastruktur2. Selain memiliki keterkaitan khusus, 

laju pembangunan infrastruktur dan iklim investasi di Indonesia juga acapkali menjadi 

penyebab utama tingginya angka kerusakan lingkungan dan perampasan wilayah kelola 

rakyat (WKR). Meskipun sering beredar anggapan bahwa percepatan pembangunan 

infrastruktur di beberapa wilayah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan, namun 

potensi kerugian baik secara sosial maupun ekologis masih sering terjadi dibalik 

perencanaan pembangunan infrastruktur. 

Dalam beberapa tahun terakhir, laju perkembangan infrastruktur di Sulawesi Selatan 

juga semakin meningkat. Di balik massifnya pembangunan infrastruktur tersebut, 

nyatanya juga menimbulkan beberapa tren kerusakan lingkungan dan perampasan hak 

kelola rakyat. Hal ini dapat dilihat dari catatan akhir tahun 2018 WALHI Sulawesi 

Selatan3 yang menunjukkan bahwa bentang alam pesisir, karst, dan hutan telah 

mengalami kerusakan lingkungan akibat penetrasi pembangunan infrastruktur. Sebagai 

contoh, proyek reklamasi dan tambang pasir laut yang telah menghancurkan ruang 

tangkap nelayan dan memiskinkan masyarakat pesisir Kota Makassar dan Kabupaten 

Takalar. 

Saat ini, setahun kepemimpinan Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan4, 

ada beberapa program pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan dan akan 

direncanakan (lihat tabel 1). Dari beberapa proyek pembangunan infrastruktur 

 
1 Dibahasakan ulang dari infografis Ekonografik-katadata.com dengan judul ‘Lima visi Jokowi untuk 
Indonesia 2019-2024. 
2 Dikutip dari Laporan Tinjauan Lingkungan HIdup; Bagaimana Masa Depan Keadilan Ekologis 2018-
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. 
3 Catatan Akhir Tahun WALHI Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan 2018;Degradasi Lingkungan dan 
Pengaplingan Ruang Hidup Rakyat Terus Meningkat, Keselamatan Rakyat Terancam 
4 Dikutip dari media online news.rakyatku.com dengan pemberitaan bertajuk Catatan Satu Tahun Prof 
Andalan tertanggal 5 September 2019. 



tersebut, WALHI Sulawesi Selatan menemukan ada dua proyek pembangunan 

infrastruktur yang berpotensi menimbulkan bencana ekologis, yakni pembangunan 

jalan poros Sabbang-Seko di Kabupaten Luwu Utara dan Pembangunan infrastruktur 

kawasan pariwisata danau tempe di Kabupaten Wajo. 

Tabel 4. Proyek Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Utara Sulawesi Selatan 

Nomor Proyek Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Utara Sulawesi Selatan 

1 Pembangunan Jalan dari Sabbang ke Seko 130 Km 

2 Pengembangan Bandara Bua agar dapat didarati Boeing. 

3 Pembangunan jalur dua dari Bua di Luwu ke Rantepao, Toraja Utara. 

4 Pembangunan jalan dari Malili ke Bantilan di Luwu Timur. 

5 Pembangunan jalan tembus Tanrutedong di Sidrap ke Larompong di Luwu 

6 Pembangunan jalan Bua di Luwu ke Kete Kesu, Rantepao Toraja Utara. 

7 Pembangunan jalan Ruas Latuppa - Bongko - Salulimbong - Pantilang di Luwu. 

8 Pembangunan jalan Rantepao - Sa'dan - Batusitanduk Kabupaten Luwu. 

9 Pembangunan ruas jalan Rantepao ke Kalumpang Mamuju Sulawesi Barat. 

10 Pembangunan ruas jalan Passobo - Maatangli - Masuppu - Pinrang. 

11 Pengaspalan ruas jalan Rantepao - Saddan - Batusitanduk. 

12 Pembangunan jembatan Sungai Tuluran di Luwu. 

13 Pembangunan jembatan Sungai Nangka di Luwu. 

14 Bandara Toraja International di Tana Toraja 

15 Rencana Pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Tempe, Wajo 

 

Potensi Kerusakan Hutan Akibat Pembangun Infrastruktur Jalan Poros Sabbang-Seko 

Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian utara 

Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Utara memiliki wilayah seluas 7.502,58 

Km², yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, 

Kabupaten Toraja Utara, Luwu dan Luwu Timur. Dengan luas tutupan hutan mencapai 

487.235,13 Ha, menempatkan Kabupaten Luwu Utara sebagai kabupaten yang memiliki 

hutan terluas di Provinsi Sulawesi Selatan setelah Kabupaten Luwu Timur. 

Sebagai kabupaten yang masih memiliki tutupan hutan yang lebat, masyarakat di 

Kabupaten Luwu Utara sangat bergantung terhadap kondisi dan kelestarian hutan, baik 

dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun ekologis. Dari hasil riset WALHI Sulawesi 

Selatan pada tahun 2019 di Kabupaten Luwu Utara5 menemukan beberapa hal penting 

terkait relasi antara hutan dan masyarakat yakni; (1) hutan sebagai arena produksi 

masyarakat dalam hal pangan, kayu, dan hasil hutan non kayu, (2) hutan sebagai 

sumber mata air, (3) hutan sebagai arena reproduksi budaya, dan (4) hutan sebagai 

benteng ekologis masyarakat dari bencana banjir maupun longsor. Berdasar dari 

temuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kelestarian hutan merupakan 

keberlanjutan hidup masyarakat di Luwu Utara. 

 
5 Riset ini dilakukan di tiga lokasi yang berbeda yakni Dusun Salu Seba, Dusun Buntuporingan, dan 

Desa Rinding Allo Kabupaten Luwu Utara. 



 
Gambar 28. Peta Tutupan Hutan di Kabupaten Luwu Utara (WALHI Sulawesi Selatan, 2019) 

Akan tetapi, saat ini kelestarian hutan di Kabupaten Luwu Utara semakin hari 

menunjukkan tren penurunan (WALHI Sulawesi Selatan, 2019). Salah satu faktor yang 

menyebabkan penurunan kelestarian hutan di Luwu Utara ialah program pembangunan 

infrastruktur jalan ‘segitiga emas’ yang menghubungkan antara wilayah Sulawesi 

Selatan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, utamanya jalan poros kecamatan 

Sabbang menuju ke Kecamatan Seko. Meskipun alasan utama dari pemerintah daerah 

terkait pembangunan ini adalah untuk mempermudah akses dan mensejahterakan 

masyarakat6, tetapi program pembangunan infrastruktur jalan Sabbang-Seko nyatanya 

telah menimbulkan benih-benih degradasi ekosistem hutan di kawasan tersebut. 

Hasil riset WALHI Sulawesi Selatan (2019) menunjukkan bahwa dampak dari 

pembangunan infrastruktur jalan Sabbang-Seko telah membuka kesempatan terjadinya 

illegal loging, jual beli tanah untuk perkebunan skala luas, dan munculnya klaim 

kepemilikan lahan di kawasan hutan yang disebabkan oleh terbukanya akses jalan di 

kedua kecamatan tersebut. Praktik-praktik ini secara tidak lansung menjadi penanda 

penurunan kelestarian hutan. Di mana penurunan kelestarian hutan tersebut akan 

berdampak langsung pada fungsi ekologis hutan sebagai pengatur hidrologi, pencegah 

terjadinya banjir dan tanah longsor. Potensi bencana ekologis ini semakin menguat, jika 

memperhatikan fakta bahwa dua sungai utama (sungai Baliase dan Rongkong) di Luwu 

 
6 Dibahasakan ulang dari keterangan Ibu Indah Putri Indriani, Bupati Luwu Utara, dalam Seminar 

Nasional Lingkungan Hidup-Sulawesi Selatan FestForest 2019, 28 November 2019. 



Utara pernah meluap dan menyebabkan kebanjiran di beberapa kecamatan yakni 

Kecamatan Sukamaju, Malangke, Malangke Barat, dan Sabbang. 

 
Gambar 29. Jaringan Potensi Bencana Ekologis Akibat Pembangunan Jalan Poros Sabbang-Seko 

Jika tren degradasi hutan di Kabupaten Luwu Utara terus meningkat seiring dengan 

terbukanya akses jalan ‘segiti emas’, maka tidak menutup kemungkinan akan 

menimbulkan banyak kerugian dan kejadian bencana ekologis yang mengintai 

kabupaten dengan jumlah tutupan hutan terluas di Sulawesi Selatan ini. 

Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pariwisata Danau Tempe; Mensejahterakan atau 

Membawa Bencana ? 

Selain pembangunan jalan poros Sabbang-Seko di Kabupaten Luwu Utara, 

pembangunan infrastruktur lain di kawasan utara Sulawesi Selatan yang juga dapat 

menimbulkan potensi bencana ialah rencana pembangunan infrastruktur kawasan 

pariwisata Danau Tempe. Danau tempe merupakan danau yang terintegrasi dan berada 

di tiga wilayah administrasi kabupaten yakni Wajo, Sidrap, dan Soppeng (70% 

luasannya berada di Wajo). Selain itu, danau ini juga disebut sebagai danau purba sebab 

terbentuk dari proses geologis yang seumur dengan daratan Sulawesi Selatan7. 

Tidak hanya terkenal sebagai danau purba, danau tempe juga merupakan urat nadi 

kehidupan nelayan di sekitar danau, utamanya nelayan yang berada di Kabupaten Wajo. 

Dari data yang dirilis oleh Badan Lingkungan Hidup (BLHD) Sulawesi Selatan pada 

tahun 2012 menunjukkan terdapat 17 jenis ikan yang menjadi hasil tangkapan nelayan 

 
7 Dikutip dari https://www.mongabay.co.id/2016/03/26/danau-tempe-danau-purba-yang-mengalami-banyak-
masalah-apa-saja-masalahnya/ 

https://www.mongabay.co.id/2016/03/26/danau-tempe-danau-purba-yang-mengalami-banyak-masalah-apa-saja-masalahnya/
https://www.mongabay.co.id/2016/03/26/danau-tempe-danau-purba-yang-mengalami-banyak-masalah-apa-saja-masalahnya/


di danau tempe (lihat tabel 2). Olehnya itu, tidak mengherankan jika mayoritas nelayan 

sekitar danau sangat bergantung terhadap kondisi maupun perubahan danau tempe 

dari tahun ke tahun. 

Tabel 5. Jenis Hasil Tangkapan di Danau Tempe (BLHD, 2012) 

Nomor Jenis Ikan Nama Latin 
1 Sidat Anguilla-anguilla 
2 Gabus Ophiocephalus spp 
3 Nila Tilapia nilotica 
4 Betok Anabastestinideus 
5 Sepat Siam Trichogastepectoralis 
6 Belanak Mugilcephalus 
7 Nilem Oeteochilushasselti 
8 Mas Cyprinuscarpio 
9 Tawes Puntiusjavanicus 

10 Lele Clariasbatrachus 
11 Belut Sawah Monopretus alba 
12 Bungo/Beloso Glossogobiusfaureus 
13 Julung-Julung Dermogenyspusillus 
14 Tambakan Helostomatemminckii 
15 Betutu Oxyeleotrismarmoratus 
16 Mujair Tilapia mossambica 
17 Udang Tawar Palaemon spp 

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Sulawesi Selatan (2012) 

Salah satu perubahan yang cukup signifikan terhadap kondisi Danau Tempe saat ini 

ialah proses pendangkalan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Andi Fajar, 

Ketua Forum Penyelamatan Danau Tempe, dalam wawancaranya dengan tim 

mongabay, memaparkan bahwa; 

Danau tempe di setiap tahunnya terjadi pendangkalan hingga 30 cm. Dampaknya 

sangat dirasakan pada saat musim penghujan, di mana air akan melimpah dan 

membanjiri kawasan pemukiman warga. Kalau musim hujan paling dalam hanya 

sekitar 7 meter dan setiap tahunnya semakin berkurang. Danau tidak bisa lagi 

menampung luberan air bercampur lumpur dari anak-anak sungai sekitar. Apalagi 

air masuk dari segala penjuru sementara keluarannya hanya satu. Kalau musim 

hujan, yang datang bukan hanya air tapi juga lumpur-lumpur. Inilah yang 

memperparah terjadinya sedimentasi. 
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Gambar 30. Sistem Sungai Danau Tempe (Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan) 

Dilihat dari pernyataan Andi Fajar kepada tim Mongabay di atas, dapat dikatakan bahwa 

kondisi ekologis Danau Tempe dari tahun ke tahun memperlihatkan penurunan kualitas 

lingkungan (baca; pendangkalan). Selain paparan dari Andi Fajar, WALHI Sulawesi 

Selatan (2018) juga pernah merilis hasil investigasi terkait pengaruh kondisi hulu 

Danau Tempe (baca; kondisi Sungai Bila) yang rusak parah akibat aktivitas tambang8. 

Kerusakan di titik hulu sangatlah berpengaruh terhadap kondisi Danau Tempe yang 

semakin menunjukkan penurunan kualitas. Tentu kelompok yang paling dirugikan 

dalam penurunan kualitas lingkungan Danau Tempe ini ialah kelompok nelayan yang 

dalam kesehariannya mencari ikan di perairan Danau Tempe. 

Seiring dengan beberapa fakta dan deskripsi kondisi ekologis Danau Tempe di atas, 

pemerintah provinsi Sulawesi Selatan melalui revisi RTRW 2019-2039 telah 

merencanakan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Tempe sebagai 

pusat kawasan pariwisata dan perikanan. Pada tanggal 9 Desember 2019, Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Selatan telah mengadakan ‘Seminar Akhir dan Konsultasi Publik II; 

Penyusunan Peta RTR-KSP Danau Tempe’.  

 
8 Dikutip dari https://walhisulsel.or.id/2175-kasus-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-ilegal-di-sungai-bila-
kecamatan-pitu-riase-kabupaten-sidrap/ 

https://walhisulsel.or.id/2175-kasus-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-ilegal-di-sungai-bila-kecamatan-pitu-riase-kabupaten-sidrap/
https://walhisulsel.or.id/2175-kasus-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-ilegal-di-sungai-bila-kecamatan-pitu-riase-kabupaten-sidrap/


Dalam pertemuan tersebut, WALHI Sulawesi Selatan juga turut diundang dan 

mengemukakan pandangan bahwa beberapa perencanaan pembangunan infrastruktur 

yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, acapkali merampas 

ruang hidup dan wilayah kelola rakyat. Selain itu, perencanaan tata ruang kawasan 

Danau Tempe juga harus berdasar pada kepentingan rakyat dan keberlanjutan 

lingkungan hidup terutama di titik hulu Danau Tempe. Hal ini tentu begitu sangat 

penting dalam kerangka analisis melalui pendekatan bentang alam, guna untuk melihat 

kondisi ekologis suatu kawasan. Terlebih jika melihat fakta bahwa kondisi hulu Danau 

Tempe, baik sungai Bila maupun tutupan hutan di utara danau tempe juga sangat 

memprihatinkan. 

Gambar 31. Rencana Tata Ruang Pengembangan Infrastruktur Pariwisata di Kawasan Danau Tempe  
(Provinsi Sulawesi Selatan) 

Perencanaan tata ruang kawasan Danau Tempe yang dilakukan oleh pemerintah sudah 

seharusnya dilaksanakan dengan strategi dan perencanaan yang holistik. Jika tak ingin 

mengorbankan masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya yang berada di sekitar Danau 

Tempe dengan bencana banjir yang sering terjadi di Kabupaten Wajo. Maka dari itu, 

dari hasil kajian WALHI Sulawesi Selatan, ada beberapa hal yang harus pemerintah 

Provinsi Sulawesi Selatan perhatikan guna untuk merevitalisasi kawasan danau tempe 

yakni sebagai berikut; (1) Kondisi eksisting Danau Tempe saat ini harus 

memperhatikan kondisi hulu dan hilirnya, (2) Merevitalisasi Danau Tempe haruslah 

berdasar atas kebutuhan masyarakat sekitar kawasan, (3) Revitalisasi Danau Tempe 

mesti memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan wilayah kelola rakyat. 

 

 

 



Rekomendasi Catatan Akhir Tahun 2019  

‘Degradasi Lingkungan dan Bencana Ekologis di Sulawesi Selatan’ 
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Sulawesi Selatan 

 

Di penghujung catatan akhir tahun 2019 WALHI Sulawesi Selatan, kami merumuskan 

beberapa rekomendasi yang berdasar dari hasil kajian spasial, ekologis, sosial, ekonomi, 

kesehatan, yuridis, dan pembangunan yang berkaitan erat dengan degradasi lingkungan 

dan bencana ekologis yang terjadi sepanjang tahun 2019 di Sulawesi Selatan. 

Olehnya itu, demi keberlansungaan lingkungan hidup dan masa depan rakyat Sulawesi 

Selatan, WALHI Sulawesi Selatan menghimbau dan merekomendasikan kepada 

Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo agar: 

1. Memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan wilayah kelola rakyat dalam 

semua perencanaan investasi dan pembangunan infrastruktur yang ada di 

Indonesia. 

2. Menegakkan hukum lingkungan hidup di Indonesia, utamanya yang menyangkut 

soal perlindungan dan tata kelola sumber daya alam. 

3. Merumuskan suatu kebijakan dengan memperhatikan isu pemanasan global dan 

perubahan iklim. 

4. Meningkatkan tata kelola pemerintah terkait upaya mitigasi dan adaptasi 

bencana. 

Selain rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia, WALHI Sulawesi Selatan juga 

merumuskan beberapa rekomendasi dan himbauan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, 

Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah. M.Agr agar: 

1. Memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan wilayah kelola rakyat dalam 

semua perencanaan investasi dan pembangunan infrastruktur yang ada di 

Sulawesi Selatan. 

2. Mengontrol dan menegakkan praktik hukum perlindungan lingkungan hidup 

yang menyangkut soal tiga bentang alam (pesisir, hutan, dan karst) di Sulawesi 

Selatan. 

3. Meningkatkan tata kelola pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait upaya 

mitigasi dan adaptasi bencana. 

4. Memperhatikan kesehatan masyarakat yang terdampak degradasi lingkungan 

dan bencana ekologis di Sulawesi Selatan. 

5. Memperbaiki tata kelola pemrintahan terutama terkait sumber daya alam dan 

lingkungan hidup di Sulawesi Selatan. 

6. Merumuskan kebijakan di Sulawesi Selatan yang berdasar pada isu pemanasan 

global dan perubahan iklim. 

 



Terakhir, kepada seluruh pemerintah kota dan kabupaten, WALHI Sulawesi Selatan 

menghimbau dan merekomendasikan agar; 

1. Memperbaiki sistem daerah resapan air (drainase) di Kota Makassar. 

2. Memperhatikan laju investasi dan perkembangan infrastruktur di Kabupaten 

Luwu Utara. 

3. Memperhatikan perencanaan pembangunan kawasan pariwisata Danau Tempe 
di Kabupaten Wajo. 

4. Memperbaiki tata kelola pemerintah kota maupun daerah terkait upaya mitigasi 

dan adaptasi bencana. 

5. Menegakkan hukum lingkungan hidup di tiap-tiap kota maupun daerah di 

Sulawesi Selatan. 

6. Memperhatikan dan memulihkan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kritis pada 

tiap-tiap kota maupun daerah di Sulawesi Selatan. 

 

Demikian catatan akhir tahun 2019 WALHI Sulawesi Selatan, semoga apa yang telah 

kami paparkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi pemerintah pusat 

dan pemerintah Sulawesi Selatan demi keberlanjutan lingkungan hidup dan 

keselamatan masyarakat di Sulawesi Selatan. 

Salam Adil dan Lestari! 

 


