
PT Vale Indonesia Bantah Serobot Lahan
di Luwu Timur

Head of Communication PT Vale  Indonesia, Bayu Aji, menentang perusahaannya
disebutkan sudah menyerobot tempat warga tradisi di Kabupaten Luwu Timur. Musababnya,
PT Vale ialah perusahaan terbuka dan terlilit dengan ketentuan dan perundang-undangan
yang berjalan di Indonesia dan internasional.

https://inksports.art/

"Vale tak pernah ambil hak-hak faksi lain," sebut Bayu Aji ke Tempo, Kamis malam 15
Desember 2022.

Dikabarkan sebelumnya warga tradisi Padoe di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan,
kuatir. Karena, daerah konsesi perusahaan tambang nikel di daerah itu terus semakin makin
tambah meluas. Tempat tradisi mulai di-claim perusahaan tambang. " kami mengetahui
daerah kami diserobot PT Vale Indonesia saat ada pacak," kata Ameria Sinta, warga tradisi
Padoe saat dijumpai di tempat tinggalnya, Sabtu 27 Agustus 2022.

Bayu Aji memperjelas faksinya benar-benar menghargakan kehadiran-komunitas dalam
tempat operasional. Karena ini searah dengan nilai-nilai perusahaan yang menghargakan
bumi dan manusia. Hingga, katanya, Vale benar-benar patuh ketentuan dan junjung tinggi
kehadiran alas hukum. Bayu juga pastikan semua tempat yang diatur dan masuk ke tempat
konsesi sudah mempunyai document komplet.

Bayu mengatakan daerah konsesi khusus di Sorowako, Sulawesi Selatan, selebar 70.566
hektar. Karena, amandemen kontrak kreasi PT Vale yang diberi tanda tangan di tanggal 17
Oktober 2014 itu sebagai hasil persetujuan dalam renegosiasi dengan Pemerintahan RI.

"Malah Vale kurangi luas daerah konsesi 70.000 hektar," tegas Bayu. "Tidak ada tambahan
tempat baru pada luas daerah kontrak kreasi PT Vale."

Sejauh ini, ia meneruskan, faksinya memberi ruangan komunikasi dengan seluruh pihak
terhitung warga tradisi. Misalkan membuat hubungan komunikasi dengan beberapa
penopang kebutuhan di daerah operasional, mulai figur tradisi sampai pemuda di tempat.
Bahkan juga skema komunikasi masih dilaksanakan sampai sekarang ini.

"Beragam program malah sudah didorong untuk menampung kebutuhan substansi tradisi,"
papar ia. Seperti Pasitabe, Kedatuan Luwu, Kemokolean Nuha, dan Mokole Matano. Vale
janji akan secara stabil membenahi skema komunikasi dan junjung tinggi nilai demokrasi,
terhitung kebebasan memiliki pendapat.

"Kami memiliki komitmen selalu melangsungkan diskusi dengan seluruh stakeholder untuk
cari jalan keluar terbaik untuk seluruh pihak."

https://inksports.art/


Masalah Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang malas memperpanjang
kontrak kreasi, Bayu berkata menghargakan opini beberapa faksi. Tetapi, Vale masih tetap
memiliki komitmen dan konsentrasi penuhi kewajiban perusahaan sama sesuai ketentuan
yang berjalan. Usaha ini dilaksanakan karena searah dengan jaga cuaca investasi supaya
masih tetap baik. Apa lagi sejauh ini Perseroan sudah memberi kontributor penghasilan ke
negara, baik pemerintahan pusat atau wilayah.

Dia memberikan contoh keseluruhan kontributor pada akseptasi negara sejumlah Rp 16,6
triliun sepanjang 10 tahun akhir. Seterusnya pajak dan retribusi PT Vale pada 2021 naik
nyaris 2x lipat jadi US$142,sembilan juta atau sama dengan Rp2,14 triliun.

"Kami selalu mematuhi ketetapan pembayaran dan ketentuan perpajakan yang berjalan,"
kata Bayu.

Sementara dari faktor peningkatan warga, katanya, Vale menggelindingkan program
peningkatan dan pendayagunaan warga (PPM) di bidang mineral dan batu bara semenjak
2018.

Andi Sudirman Sulaiman awalnya mengatakan akan menampik ekstensi kontrak kreasi
dengan Vale Indonesia. Argumennya, katanya, kontributor Vale di Sulsel masih kurang,
terhitung masalah lingkungan dan penghasilan wilayah. "Hasil penilaian, andilnya (Vale)
cuma 1,98 %. Itu benar-benar kecil," sebut Andi Sudirman.

Informasi terbaru ekonomi dan usaha pada Rabu siang, 21 Desember 2022, diawali dari
masa lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan Prof Subroto ya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sah umumkan larangan export bijih bauksit mulai Juni
2023. Apa maksudnya?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sah larang export bijih bauksit mulai Juni 2023.

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mentakan pemerintahan sudah lakukan banding
panel Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.

Mereka menuntut Komnas HAM untuk mengecek sangkaan pelanggaran HAM yang sudah
dilakukan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) ke korban.

Presiden Jokowi mengutamakan kesetaraan dan rasa sama-sama hormat saat berlaku di
tengah-tengah perhatian atas KUHP dan perselisihan nikel.

Informasi terbaru ekonomi dan usaha sampai Kamis sore, 15 Desember 2022 diawali
dengan PT GoTo atau Gojek Tokopedia Tbk masih tidak untung.

Perusahaan tambang di Luwu Timur lakukan pertambangan tanpa mengikutsertakan warga.
Imbas jelek dirasa warga.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menampik ekstensi kontrak kreasi
perusahaan tambang itu. Kontributor untuk wilayah dipandang kecil.



Kegiatan tambang nikel yang sudah dilakukan PT Citra Lampia Berdikari diperhitungkan
mencemarkan pesisir laut. Nelayan Dusun Pasi-pasi susah tangkap ikan.


