
APAKAH PETAKA TUMPAHAN MINYAK 
MONTARA LAUT TIMOR DITUTUP-TUTUPI 

ATAU TIDAK?

Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), satu- 
satunya otoritas dengan dukungan lebih dari
95%  masyarakat nelayan,pemimpin tradisional 
dan pemerintah di Nusa Tengara Timur,tidak 
akan  bisa dipaksa oleh perusahaan minyak 
PTTEP AA dan / atau Pemerintah Australia 
untuk menerima temuan-temuan masalah 
lingkungan yang dipertanyakan keabsahan nya 
itu tentang petaka tumpahan minyak Montara
2009 di Lepas Pantai Laut Timor, di perairan
Australia yang berdekatan dengan Indonesia.

Meskipun YPTB telah disodorkan dengan 
sebuah studi yang mengindikasikan kuat 
kerugian sosial ekonomi masyarakat saja 
mencapai $ US1.7 miliar (Rp.16.9 triliun) 
pertahun, YPTB tidak akan memaksa PPTEP 
AA atau otoritas lainnya untuk menerima 
temuan ini tanpa terlebih dahulu melakukan 
validasi melalui sebuah studi independen yang 
transparan dan kredibel sesuai dengan praktek-
praktek standar internasional yang ada.

PTTEP telah secara terbuka mengakui bahwa 
minyak mengalir ke perairan Indonesia. Namun 
klaim mereka bahwa minyak itu tidak pernah 
mencapai pantai Indonesia didasarkan pada 
survei udara dan informasi desas-desus, 
padahal banyak minyak, bersama dengan 
pelarut sangat beracun disemprotkan pada 
minyak, tenggelam di bawah permukaan air laut 
dan dengan demikian pergerakan nyata dari 
tumpahan minyak tidak terdeteksi.

Terdapat sebuah Nota Kesepahaman (MoU) 
antara Australia-Indonesia tahun 1996 
tentang kesiapsiagaan dan penanggulangan 
polusi minyak di laut, tetapi pada saat petaka 
tumpahan minyak Montara di Laut Timor 
terjadi, tanggapan dari pihak Australia tidak 

sepenuhnya - sejalan dengan MoU tersebut, 
bersamaan dengan itu ada sebuah MoU antara 
kedua Pemerintah tahun 1974 tentang Hak-Hak 
Nelayan Tradisional di Laut Timor, akan sangat 
tepat bila Pemerintah Australia mendesak 
perusahaan pencemar Laut Timor PTTEP 
melakukan sebuah pendalaman studi lintas 
bantas yang kredibel yang mencakup semua 
pemangku kepentingan untuk memastikan tidak 
ada kesulitan yang menimpa para nelayan 
tradisional.

YPTB menyerukan kepada PTTEP AA,
untuk menyepakati mendukung sebuah studi 
independen untuk sekali dan bagi semua 
memverifikasi apakah, jika ada kerusakan,yang 
disebabkan oleh tumpahan minyak Montara di 
perairan Indonesia.

Klaim PTTEP (konon didukung oleh Lembaiga 
Perguruan Tinggi Indonesia dipertanyakan) 
bahwa minyak di perairan Indonesia terbawa 
pergi ke arah barat-selatan-barat dan keluar ke 
Samudera Hindia melalui aliran arus Indonesia 
yang kuat, telah ditentang oleh otoritas ilmiah 
dan dengan mudah dapat dibuktikan jika
bekas minyak diidentifikasi berasal dari ladang 
Montara dapat ditemukan di dasar laut di 
wilayah Indonesia. Jika tidak ada jejak minyak 
yang ditemukan maka PTTEP dibersihkan dari 
masalah ini.

Ada pertanyaan lain tentang bagaimana 
kejujuran praktek dari tim advokasi Indonesia 
yang ditunjuk untuk berurusan dengan PTTEP. 
Namun, YPTB akan lebih memilih
untuk berkonsentrasi pada pemecahan masalah 
dampak polusi dan meninggalkan penyelidikan 
kemungkinan telah terjadinya gratifikasi 
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 

LEMBAR FAKTA 
PESAN PENTING DARI YPTB:



terutama jika PTTEP tidak bersedia untuk melakukan sebuah 
studi independen untuk membersihkan reputasi mereka.

YPTB dengan tulus berharap bahwa PTTEP segera 
merespon secara positif sebelum YPTB dipaksa untuk 
meluncurkan kampanye nasional pada bulan Maret untuk 
mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat 
dan Pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi 
terhadap semua hal yang berkaitan dengan tumpahan 
minyak Montara di Laut Timor.

Peta di bawah ini menunjukkan bahwa sumur minyak lebih 
dekat ke daratan Indonesia dari pada ke setiap bagian dari 
Australia.

Dampak yang terjadi akibat petaka 
tumpahan minyak Montara di Laut 
Timor

Untuk informasilebih lanjut dan fakta-fakta 
mengenai kasus dan klaim dari PTTEP 
yang diperdebatkan oleh YPTB silakan 
kunjungi:

Facebook: www.facebook.com/public/
Peduli-Timor-Barat
Twitter: https://twitter.com/WestTimor
Email:carewesttimor@gmail.com

Gambar AMSA (Australia Maritime Safety Authority) menyemprotkan 
bubuk kimia sangat beracun Dispersant Corexit 9500 dan 9572 A 
di Laut Timor untuk tengelamkan tumpahan minyak Montara ke dasar 
Laut Timor. Setelah 36 jam penyemprotan ini tidak terhitung banyaknya 
ikan-ikan besar dan kecil yang mati.


