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Jakarta – Koalisi yang tergabung dalam forum nelayan, petani, dan petani tambak pantai utara
Jepara, dalam keterangan pers bersama, menyebut, di tengah kondisi nelayan yang semakin
terpuruk oleh cuaca ekstrim dan kebijakan yang tidak berpihak, masyarakat nelayan di pesisir utara
Jepara harus menghadapi kenyataan pahit dengan diterbitkannya Perda Kabupaten Jepara No 2
tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara yang memperuntukan pesisir
utara Jepara sebagai kawasan pertambangan mineral.

“Aturan inilah yang kemudian menjadi pintu masuk perusahaan untuk melakukan eksploitasi
pertambangan pasir besi yang berdampak pada abrasi, rusaknya ekosistem laut, hilangnya lahan
pertanian dan tambak, serta terancamnya pemukiman warga,” sebut siaran tersebut yang dikutip
Neraca di Jakarta, Rabu.

Menurut Koalisi, setidaknya telah ada dua perusahaan tambang pasir besi yang beroperasi yaitu PT.
Pasir Rantai Mas dan CV. Guci Mas Nusantara, meskipun saat ini telah berhenti beroperasi akibat
penolakan warga, dan atas penolakan tersebut 15 orang nelayan Bandungharjo, Donorojo, Jepara,
dikriminalkan pada pertengahan 2012 yang lalu dan baru selesai pada 2013 dengan vonis 8 bulan
penjara.

“Belum selesai terhadap perusahan penambangan pasir besi yang telah beroperasi kini pemerintah
kabupaten Jepara lewat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) kembali menerbitkan Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas rencana penambangan pasir besi oleh PT.Alam Mineral
Lestari (AML) yang berencana melakukan penambangan Pasir Besi dengan luasan 200 Ha dengan
rincian 21 Ha di Desa Bandungharjo, 119 Ha di Desa Banyumanis, dan 60 Ha di Desa
Ujungwatudengan potensi tambang sekitar 3 juta ton dengan waktu sekitar 15 tahun,” kata Koalisi.
Masih menurut data Koalisi, dari dokumen AMDAL, rencana penambangan yang akan dilakukan
terbagi dalam 3 tahap. Tahap ke 1 dimulai dari Blok 1 yang terletak di desa bandungharjo dengan
luasan 21 Ha dengan potensi tambang 383.695 ton dan umur tambang 2 tahun. Penambangan tahap
2 merupakan penambangan pada blok III dan IV yang terletak di Desa Ujungwatu dengan luasan 60
Ha dengan potensi tambang 990.045 ton dan umur tambang 4,1 tahun, serta penambangan tahap 3
pada Blok I, II, III di desa Banyumanis dengan luasan 119 Ha dengan potensi tambang
2.263.801,039 ton dan umur tambang 8,9 tahun,. Rincian volume penggalian pasir besi lembab pada
tahun ke 1 dan ke 2 sebesar +/- 1.500 m3/hari, pada tahun ke 3 dan ke 4 sebesar +/- 2.000 m3/hari,
sedangkan pada tahun ke 5, ke 6, dan ke 7 +/- 4.000 m3/hari.

“Tentunya dari angka dan rentang taun dalam rencana penambangan yang akan dilakukan oleh PT.
AML sangat meresahkan warga nelayan sekitar pantai dan petani yang terancam lahannya, karena
selama ini masyarakat hanya menggantungkan hidup pada Sumber Daya Alam disekitar mereka.
Keterancaman ini bukan tanpa alasan, lokasi penambangan pasir besi di jepara utara memiliki
karakteristik pantai dan Hidrooceanografi rentan terhadap arus dan gelombang, sehingga sering
terjadi abrasi dan perubahan garis pantai.[2]Dampak hipotetik  abrasi/akresi inilah yang membuat
masyarakat dukuh Mulyorejo, Bandungharo, Donorojo, Jepara bersikeras untuk melakukan
penolakan terhadap segala bentuk penambangan pasir besi di sepanjang  pantai,” jelas siaran
tersebut.

Sumber: http://www.neraca.co.id/article/39132/Nelayan-Jepara-Protes-Industri-Tambang-Pasir-Besi


