
PENCEMARAN AIR

The rapid growth of population in developing country causes environmental contamination by increasing significantly
pollution load in river and other water body.

Dari air sungai tercemar, dan pencemaran udara dari debu yang berasal tempat pengumpulan batubara maupun
saat penangkutan batubara. Anak usia tujuh tahun itu sensitif debu. Konflik sosial tak terelakkan.
Bagaimanapun, pengguna di tujuh wilayah itu kini terpaksa berdepan gangguan bekalan air sekali lagi hingga
satu tempoh yang tidak dapat dipastikan. Berulangkali mediasi Guna mencari titik temu antara warga dan
perusahaan, sudah lebih lima kali pertemuan difasilitasi lurah hingga camat. Isinya, perusahaan sepakat ada
fee untuk desa yang dipungut dari setiap mobil pengangkut batubara. Tanah warisan orangtuanya itu dibeli
perusahaan untuk jalan pengangkutan batubara. Pungutan sebagai ganti kerugian warga yang jadi korban
dampak operasi tambang. Mediasi berlangsung di aula Hotel Abadi Sarolangun. Beliau berkata, pihaknya
telah melaporkan insiden pencemaran kepada pihak berkuasa dan mendapati punca pencemaran disebabkan
aktiviti pengorekan pasir di hulu sungai. Salah satu isi, perusahaan bertanggung jawab atas dampak
lingkungan yang menyangkut kesehatan warga sekitar tambang, dan keretakan rumah warga. Jangan dijadikan
korban warga. Dia kesal. Perpecahan antarwarga Kelurahan Gunung Kembang yang pro dan kontra menajam
dan berujung tantangan duel. Rumah bergetar, atap seng bunyi seperti saling beradu kena getaran vibratory
roller menghentak jalan di samping rumah. Kadang kalau dihentak sampai getar-getar seng atap kami. Dia
dibantu tiga tetangga mengangkat kerbau dari kubangan lumpur. Manager MBS, Sensus, menganggap
persoalan yang muncul antara warga dengan perusahaan hanya salah paham alias miss komunikasi, dan hanya
perlu itikat baik kedua pihak untuk menyelesaikan masalah. Dua bulan lebih Rasid tak lagi tidur di kamar.
Kalau dulu keruh tapi agak bening. Tak hanya pencemaran air. Dua retakan lagi membelah dinding kamar dan
dinding samping pintu. Setiap hari puluhan truk bermuatan belasan hingga puluhan ton batubara lalu-lalang di
depan rumah. Bermula dengan hanya RM5 anda telah menyokong Berita Fakta dan Komprehensif kami,
sokong berita kami. Perusahaan juga diminta rekrutmen karyawan terbuka, dan secepatnya menanggapi rumah
warga yang retak.


