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Batu Akik Khas Pesisir Selatan Akan Dikonteskan
Senin, 03 November 2014 02:13 WIB

Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) - Dunia batu akik yang sedang
booming di Tanah Air ternyata menarik perhatian Pesisir Selatan. Rencananya, pertengahan November ini, akan digelar kontes batu
akik khas daerah itu.

Untuk kegiatan yang terbilang unik tersebut, digandeng Gemstone Indonesia dan Komunitas Batu Akik Sumbar. Pameran ini
dilangsungkan di ruang terbuka Pantai Carocok, Pesisir Selatan.

Kami telah berkoordinasi dengan Gemstone Indonesia untuk mempersiapkan perlombaan perdana di daerah itu. Dan semuanya
berjalan baik. Gemston Indonesia telah menyatakan siap menurunkan tujuh orang juri ke Painan, kata Nova Reviko, Panitia
Pelaksana Kontes Batu Akik Khas Pessel, Senin (3/11/2014) di Painan.

Menurutnya, ada beberapa kelas batu akik yang akan diperlombakan yang kesemuanya merupakan kekayaan asli Ranah Pasisie di
antaranya lumut tapan, lumut karang dan sunkist atau limau manis ujung tanjung. Selanjutnya peserta diperbolehkan dari seluruh
Indonesia, asalkan batu yang ikut kontes asal Ujung Tanjung atau Tapan.

"Dari kegiatan ini nanti juga akan keluar sertifikat batu yang diperlombakan. Sementara tujuan perlombaan adalah untuk
memperkenalkan berbagai jenis akik asal Pessel," katanya.

Kegiatan yang pertama kali diadakan ini, mendapat respons positif dari Kapolres Pessel AKBP Toto Fajar Prasetiyo. Dia
menyebutkan, pihaknya mendukung kegiatan yang bermanfaat memperkenalkan kekayaan daerah itu.

Daerah Ujung Tanjung, Tapan, Indera Pura, Pancung Soal, merupakan sebagian Pesisir Selatan yang ramai didatangi para pencinta
batu. Batu jenis sunkist, lumut karang dan sulaiman menjadi menarik perhatian warga Pessel dan luar Pessel.

Novendra Hariyanto (40), warga Pessel yang rutin melakukan pencaharian batu akik jenis ini setiap hari Minggu ke Ujung Tanjung
Inderapura mengatakan, Ujung Tanjung mengandung berbagai batu akik, bahkan mengandung kalsedon.

"Selama ini, warga Pessel tidak mengetahui bahwa Ujung Tanjung memiliki batu kalsedon. Saya sendiri baru mengetahui sekitar dua
bulan belakangan. Biasanya saya hanya memungut batu jenis limau manis, cimpago, widuri, anggur, ruyung saja. Saya tidak
mengenal kalsedon," katanya.

Dikatakannya, ketika ia mengasah batu akiknya di Surantiah, ketika itulah diketahui bahwa salah satu batu yang dipungut adalah jenis
kalsedon.

"Setelah diasah, batu kalsedon itu hanya sebesar buji kopi. Namun laku djual seharga Rp500 ribu," katanya menjelaskan.

Harapan warga semakin membuncah setelah mengetahui sejumlah pencari batu kembali menemukan batuan serupa dan berhasil
menjual dengan harga tinggi."Sejak itulah warga berbondong-bondong mencari peruntungan serupa di Ujung Tanjung," ujarnya.
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Seperti yang lainnya, ia juga terus berupaya mencari batu tersebut. Dengan penuh setiap Minggu ia bersma kawan kawannya
menyisiri pantai Ujung Tanjuang. Namun tidak semua memiliki peruntungan. Tak jarang mereka berulangkali ke Ujung Tanjung namun
tak kunjung menemukan batu bahan baku akik tersebut.

Sementara itu Chepon (38), salah soerang pengrajin batu akik di Surantiah Pessel menyebutkan, batu jenis kalsedon itu memang
sedang diburu kolektor batu dari Jawa. Harga batu tersebut bervariasi tergantung jenis, warna dan klasifikasi batu tersebut.

Menurut informasi, batu kalsedon adalah kuarsa jenis kriptokristalin (memiliki struktur kristal yang sangat halus) yang transparan atau
tembus cahaya, digunakan sebagai hiasan dan permata. Kalsedon tidak sekeras kuarsa murni, dan terdapat dalam jumlah besar di
rongga-rongga batu vulkanis.

Kalsedon yang biasa tidak sepenuhnya transparan, tetapi memiliki bintik-bintik dan pusaran putih-susu. Warnanya beragam,
seperti putih, abu-abu, kuning, biru, dan cokelat," katanya.

Terkait kandungan batu akik di Ujung Tanjung tersebut, Bupati Pessel Nasrul Abit mengatakan, kawasan itu memang dikenal sebagai
penghasil batu akik terbesar di Pantai Barat Pulau Sumatera.

"Ini merupakan aset daerah dan perlu dikelola dengan baik. Saya sering ke kawasan itu untuk mencari bebatuan akik. Namun terkait
jenis batu yang ada di sana memang perlu penelitian lebih mendalam, sehingga keberadaan batu tersebut membawa kesejahteraan
bagi warga," kata Nasrul Abit. (wk/kc)

