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Pernyataan Sikap  
Koalisi Advokasi Korban Penembakan dan Penganiayaan oleh Perum Perhutani 

(KAKaPP) 
 

“Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, 
 diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.” 

Pasal 5 Deklarasi Universal Hak-Hak Azasi Manusia 
 

“Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang dengan sewenang-wenang.” 
Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-Hak Azasi Manusia 

 
“Setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya  

dan keluarganya; termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan  
serta pelayanan sosial yang diperlukan… dalam keadan yang mengakibatkannya  

kekurangan penghasilan, yang berada di luar kekuasaannya.” 
Pasal 25 Deklarasi Universal Hak-Hak Azasi Manusia 

 
“… dalam hal apapun, tidak dibenarkan suatu bangsa dirampas sumber-sumber hajat hidupnya. 

Pasal 1 ayat 2 Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 
 
 

28 Juni 1998. Angin reformasi bertiup kencang di Randublatung, Blora. Jatuhnya 
Soeharto membongkar semua rasa marah masyarakat yang selama ini direpresi. 
Ratusan, bahkan ribuan orang, berangkat ke hutan untuk melakukan panen raya di 
hutan negara tanpa menghiraukan apa yang selama ini dibakukan: hutan negara adalah 
milik Perhutani dan masyarakat dilarang menebang di sana. Hari itu, dan bulan-bulan 
sesudahnya, hutan menjadi milik masyarakat. Hutan diklaim sepihak, dan aparat 
keamanan tidak berdaya menjaga hutan, kalau tidak malah ikut berkecimpung dalam 
bisnis kayu gelap ini.  
 

Darsit, Rebo, dan Kasmin adalah tiga dari ribuan massa itu. Melihat adanya prospek menambah 
penghasilan, mereka meninggalkan pekerjaan menyiangi sawah dan pergi ke hutan dengan berbekal 
sebuah kapak. Belum satu pohon mereka tebang, pasukan Brimob dan Polhut menyerbu dan 
memberikan tembakan peringatan. 
 
Berondongan itu menakutkan mereka. Bertiga mereka lari tunggang langgang meninggalkan hutan. 
Beristirahat sebentar di pinggir hutan, di dekat sawah. Mereka mengira pasukan tersebut tidak akan 
mengejar sampai ke desa; ke luar kawasan hutan; ke luar dari tempat yang dianggap ‘wilayah 
kewenangan’ mereka. Tiba-tiba tembakan terdengar lagi. Bertiga mereka kembali lari, menembus 
sawah Desa Mendenrejo. 
 
Berondongan peluru mengikuti mereka. Darsit terkena tembakan. Sebuah peluru menembus 
punggung kirinya membekaskan lubang menganga di dada kirinya. Rebo terjungkal setelah sebuah 
peluru merobek ususnya. Kasmin roboh ditembak di bokongnya. 
 
Mereka bertiga ditembak dari belakang. Darsit tewas seketika. Rebo meninggal 11 hari kemudian. 
Kasmin tak pernah menginjakkan kakinya lagi di hutan sejak saat itu. 
 
Tiga laki-laki paling dicintai Sawi, istri Darsit dan kakak kandung Rebo dan Kasmin, ditembak hari 
itu. Sawi kehilangan dua di antaranya. 
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4 November 2000. Pagi itu Jani, seorang petani tanpa lahan asal Desa Cabak, Kecamatan 
Jiken, Blora, sedang berjalan menuju ladangnya. Ia membawa sebuah cangkul dan bukan 
kapak. Ia berjalan melewati kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani 
KPH Cepu.  
 
Sebuah pohon yang sudah tumbang sejak semalam tergeletak di jalan. Jani sempat 
menghentikan langkahnya. Pada saat yang sama, secara tiba-tiba, pasukan Brimob dan polisi hutan 
memuntahkan tembakan. Jani terkejut dan lari tunggang-langgang. Malang, langkahnya kembali 
terhenti. Bukan pohon tumbang kali ini, sebuah peluru menembus tubuhnya dari punggung, tembus 
melalui perut.  
 
Jani di tembak dari belakang. Ia tumbang dan tewas saat itu juga. 

 
Musim kemarau, 2002. Supadi dan Pasir pergi menjaring burung di hutan jati KPH 
Randublatung. Burung bisa menjadi tambahan sumber protein bagi petani yang 
kehidupannya tak bisa dipenuhi tanah pertanian yang tak sampai seperempat hektare 
itu. Tak jauh dari tempat mereka menjaring burung, kebakaran alang-alang di hutan 
sedang terjadi. Beberapa aparat Perum Perhutani yakin bahwa kebakaran itu tidak 
terjadi dengan sendirinya melainkan dibakar dengan sengaja oleh penduduk sekitar. 
Entah mengapa? Dan, persisnya, oleh siapa? 
 

Supadi dan Pasir yang hendak menjaring burung, ketika melintas tak jauh dari hutan yang menyala, 
menjadi tersangka, tertuduh, terdakwa, tervonis, dan terhukum. Seketika itu juga. Pengadilan di 
lakukan di tempat. Barang bukti berupa tangan mereka berdua yang hitam seperti kena gosongan 
dianggap cukup untuk mendakwa Supadi dan Pasir. Hukuman yang dijalani mereka adalah pukulan 
bertubi-tubi oleh sekelompok aparat Perhutani. Sebuah jenis hukuman yang tak pernah disebut 
dalam kitab undang-undang manapun. Tak ada perlawanan dari dua petani kurus itu. 
 
Tangan Supadi dan Pasir hitam karena melumuri jaring burung dengan isi batu baterai dicampur 
getah pohon pisang. Cara tradisional menggelapkan benang nilon jaring burung ini tak diketahui 
oleh para waker Perhutani. Seandainya saja para waker itu sempat bertanya. 
 
Mereka berdua pulang dengan wajah kuyu, penuh lebam, bonyok, dan berdarah. Dengan tubuh 
ringkih dan lunglai.  

 
13 November 2002. Widji, seorang petani yang juga pedagang kayu, membeli 
beberapa balok kecil kayu dari Desa Payaman dan mengangkutnya dengan 
sepeda. Ia sering melakukan perjalanan ini, sungguh seperti rutinitas saja, setiap 
saat ia membutuhkan tambahan penghasilan karena hasil pertanian tidak 
mencukupi; tanahnya tidak cukup luas. Tapi perjalanan ini adalah yang terakhir. 
Widji tidak tahu hal itu ketika berangkat. Juga keluarganya. Dan teman-teman 
lainnya yang beriringan bersepeda bersama.  

 
Di tengah perjalanan Widji dihadang pasukan patroli gabungan Brimob dan Polhut KPH Cepu. 
Tembakan peringatan diberikan aparat. Semua teman Widji kabur menyelamatkan diri. Tak ada 
yang tahu persis apa yang terjadi dengan Widji yang tertinggal sendirian. Di tengah hutan. Dekat 
Desa Payaman.  
 
Di rumah Widji, istrinya menunggu sampai malam hari dengan hati was-was. Pukul 11 tengah 
malam, Ningwati memutuskan  untuk mencari suaminya ke hutan Payaman. Baru keesokan harinya, 
Ningwati mengetahui bahwa Widji terbaring di rumah sakit. Dalam keadaan koma. Dengan tubuh 
dan wajah babak belur hingga sukar dikenali. Telinga Widji mengeluarkan darah.  
  
Widji koma selama 10 hari, sampai ia dinyatakan meninggal, 18 Oktober 2002.  
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16 Desember 2003.  Musri dan empat temannya membelah pohon kayu jati di 
Petak 26 RPH Sugih BKPH Sugih KPH Randublatung. Di kawasan hutan 
negara itu juga Musri ditembak di kakinya oleh pasukan patroli gabungan 
Brimob dan Polhut. Kabar menyebar dan akhirnya sampai pada keluarga, 
“Musri tertembak!” Empat jam kemudian. 
 
Keluarganya menyusul ke rumah sakit. Musri telah meninggal dunia, 
meninggalkan seorang istri yang tengah mengandung tiga bulan.  
 

Pada saat otopsi jenazah, mereka menyaksikan jenazah Musri dengan dua luka tembak di betisnya. 
Dan sebuah lebam menghitam di kepala bagian belakangnya. Apa yang menyebabkan Musri tewas? 
Kehabisan darah akibat luka tembak? Sebuah pukulan yang telak di otak kecil? Musri tergulung 
masuk ke dalam jurang? Musri tertembak dan jatuh sehingga bagian belakang kepalanya terantuk 
benda keras? Dua bulan berlalu sudah. Tak ada hasil otopsi. Keluarga tak tahu harus berbuat apa. 
 
Di Seluruh Jawa, 1998-2003. Setidaknya dua belas orang telah menemui ajalnya akibat 
penembakan dan penganiayaan aparat keamanan hutan negara di seluruh kawasan hutan yang 
dikelola Perhutani. Setidaknya tiga puluh enam orang terluka, juga akibat penembakan dan 
penganiayaan petugas keamanan. Keluarga korban yang tewas tidak pernah mendapatkan penjelasan 
yang memuaskan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adakah pengusutan yang tuntas dilakukan untuk mengungkap peristiwa ini dilakukan?  
Adakah mereka yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa kekerasan di luar batas-batas 
perikemanusiaan ini diproses secara hukum? 
Apakah sebatang pohon yang tumbang, apakah sebalok kayu terikat pada sepeda, apakah berada tak 
jauh dari kebakaran, apakah kayu yang terbelah adalah bukti yang cukup bagi para petugas untuk 
mengeksekusi hukuman bagi mereka? Termasuk hukuman mati? 
Mengapa selalu muncul pernyataan bahwa para petani lugu itu melakukan perlawanan? 
Perlawanan apakah yang sedemikian berbahayanya yang dapat dilakukan oleh satu-dua orang 
terhadap satu pasukan bersenjata lengkap dan terlatih? 
 
Atau inikah strategi paling ampuh untuk mengamankan balok-balok kayu jati di hutan negara yang 
berharga jual tinggi? 
 
Memberikan teror bagi masyarakat desa sekitar hutan untuk tidak mencoba-coba? 
 
Dan selesaikah semua peristiwa kekerasan ini dengan uang santunan 5-10 juta rupiah? Sedemikian 
murahkah harga nyawa seorang manusia? Imbangkah harga nyawa dengan sepotong kayu jati dan 
devisa negara yang berhasil diselamatkan dengan strategi “tembak dan santuni” ini? 
 
Tak ada satu pun peristiwa penggunaan kekerasan, penembakan, dan penganiayaan ini diusut tuntas. 
Sampai hari ini. 
 
Tidak cukupkah masyarakat dihukum selama ratusan tahun dengan tidak boleh menyentuh dan 
menikmati keuntungan dari hutan jati? Dari hutan yang ditanam, dipelihara, tumbuh, dan dipanen 

luka 

tewas 
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oleh Perhutani di desa mereka sendiri? Tidakkah cukup masyarakat mengalami pelanggaran HAM 
berupa tidak dipenuhinya hak-hak sosial dan ekonomi selama ratusan tahun karena akses mereka 
terhadap sumber daya alam produktif telah dibatasi sejak zaman kolonial Belanda? Hak atas manfaat 
tanah di desa mereka sendiri? Masihkah mereka perlu dihantui dengan pelanggaran HAM lainnya; 
ketiadaan jaminan untuk tidak disiksa, dianiaya, dan diperlakukan tidak manusiawi? Ketika mereka 
terpaksa memanfaatkan beberapa batang pohon untuk menutupi kebutuhan hidup yang tidak 
mungkin lagi dipenuhi dari tanah pertanian di desa mereka yang sangat sempit itu? 
 
Mengapa para pedagang besar kayu, industrialis, dan para eksportir yang berkongsi dengan para 
pejabat kehutanan serta aparat keamanan yang korup belum pernah kami dengar terkena tembakan? 
Mengapa mereka yang justru paling merusak hutan atas dasar keserakahan seringkali lolos dari 
sentuhan hukum. Masihkah ada kesetaraan hukum di negeri ini? 
 
Kami muak dengan sikap arogan aparat keamanan hutan yang dengan angkuhnya merasa kebal dari 
hukum! 
Kami muak dengan sikap angkuh aparat keamanan hutan yang selalu merasa bisa melakukan apa 
saja kepada masyarakat desa sekitar hutan! 
Kami muak melihat kekerasan dan kekejaman aparat keamanan hutan yang menumpahkan darah 
rakyat miskin dengan alasan demi ‘kelestarian hutan’ 
Kami muak melihat para pelaku penganiayaan dan pembunuhan atas nama hukum bebas berkeliaran 
dan terlindungi. 
Kami muak melihat para koruptor, para pengusaha besar, para perusak hutan kelas kakap yang 
bebas berkeliaran tanpa tersentuh hukum, sementara rakyat miskin dijadikan tumbal kelestarian 
hutan! 
 
Kekerasan bukan jawaban! Kekerasan harus dihentikan! 
 
Kami menuntut Pemerintah Pusat dan Daerah, Wakil Rakyat dari pusat sampai ke daerah, penegak 
hukum, dan Perhutani untuk segera mendorong pengungkapan yang tuntas atas semua kasus 
penggunaan kekerasan, penganiayaan, dan penembakan terhadap masyarakat desa sekitar hutan. 
 
Kami menuntut Pemerintah Pusat dan Daerah, Wakil Rakyat dari pusat sampai ke daerah, penegak 
hukum, dan Perhutani untuk mendorong penyelenggaraan proses hukum bagi pelaku semua 
peristiwa pengunaan kekerasan, penganiayaan, dan penembakan terhadap masyarakat desa sekitar 
hutan. 
 
Kami menuntut Pemerintah Pusat dan Daerah, Wakil Rakyat dari pusat sampai ke daerah, penegak 
hukum, dan Perhutani untuk menjamin bahwa peristiwa kekerasan, penembakan, dan penganiayaan 
terhadap masyarakat desa sekitar hutan tidak lagi terjadi di masa depan. 
 
Penggunaan kekerasan berlebihan, penganiayaan, dan penembakan masyarakat desa sekitar hutan 
atas nama kelestarian hutan hanya menunjukkan bahwa Perhutani tidak mampu mengemban mandat 
pelestarian hutan. Tindakan seperti itu kalap dan pengecut. 
 
Dalam ketidakmampuan dan kebebalannya, Perhutani berlindung di balik senjata dan peluru untuk 
meneror masyarakat miskin, berusaha menjauhkan masyarakat dari apa yang selalu dianggap 
sebagai milik Perhutani. 
 
Tidak! Hutan adalah milik rakyat Indonesia. Dan Perhutani membunuh para pemilik sah itu serentak 
20 juta jumlahnya atau satu per satu, dengan perlahan-lahan atau seketika. Dengan kemiskinan atau 
dengan peluru. 
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Koalisi Advokasi Korban Penembakan dan Penganiayaan oleh Perum Perhutani (KAKaPP) 
adalah: 
1. Pujiyono (Keluarga Almarhum Musri, Blora)  
2. Sawi (Istri Darsit, kakak Rebo dan Kasmin, Blora) 
3. Ningwati (Istri Almarhum Widji, Blora) 
4. Giyar (Keluarga Supadi) 
5. Rasemi (Istri Almarhum Jani, Blora) 
6. Sriyani (Anak Almarhum Jani, Blora) 
7. LKMD Temulus (Blora) 
8. Karang Taruna Bayu Putra (Blora) 
9. Lembaga ARuPA (Yogyakarta) 
10. LBH-Semarang (Semarang) 
11. Forest Watch Indonesia Simpul Jawa (Yogyakarta) 
12. WALHI Eksekutif Nasional (Jakarta) 
13. WALHI Eksekutif Daerah DIY (Yogyakarta) 
14. WALHI Eksekutif Daerah Riau (Pekanbaru) 
15. LAPPERA (Yogyakarta) 
16. KELOLA (Manado) 
17. KOMPLEET (Purwokerto) 
18. ForSAM FH-Unair (Surabaya) 
19. Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumberdaya Alam-JAPESDA (Gorontalo) 
20. Aliansi Masyarakat Adat Sulawesi Tengah-AMASUTA (Palu) 
21. JKPM (Wonosobo) 
22. Yayasan Leuser Lestari-YLL (Medan) 
23. Forest Watch Indonesia Simpul Sumatera (Medan) 
24. Kelompok Studi Konservasi Alam-KSKA (Medan) 
25. Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur (Surabaya) 
26. Peduli Indonesia (Mojokerto)  
27. Paguyuban Petani Mojokerto-PPM (Mojokerto) 
28. BITRA Indonesia (Medan) 
29. Forum Petani Sumatera Utara-FPSU  (Medan) 
30. LPMA Borneo Selatan (Banjarmasin) 
31. Forest Watch Indonesia Simpul Kalimantan (Banjarmasin) 
32. Persatuan Masyarakat Adat-PERMADA Kalsel (Banjarmasin) 
33. Yayasan Hakiki (Riau) 
34. Sawit Watch (Bogor) 
35. Perkumpulan Telapak (Bogor) 
36. YASCITA (Kendari) 
37. Forest Watch Indonesia Simpul Sulawesi (Kendari) 
38. Betang Borneo (Palangkaraya) 
39. Forest Watch Indonesia-Sekretariat Nasional (Bogor)  
40. RUMPUN Tjoet Njak Dien (Yogyakarta) 
41. Urban Poor Linkage (Yogyakarta) 
42. Perkumpulan untuk Kajian dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan-PKPEK (Yogyakarta)  
43. KARSA (Yogyakarta) 
44. HuMA (Jakarta) 
45. Kelompok Kerja Mitra Lingkungan Hidup (Kalimantan Tengah) 
46. Forest Watch Indonesia Simpul Bogor (Bogor) 
47. KAPPALA Indonesia (Yogyakarta) 
48. Kelopak (Bengkulu) 
49. Lembaga Studi dan Advokasi Hukum Indonesia-ELSAHI (Pekanbaru) 
50. Institut Pendidikan dan Demokrasi-INDIKASI (Yogyakarta) 
51. Gita Pertiwi (Surakarta) 
52. WALHI Eksekutif Daerah Sulawesi Selatan (Makassar) 
53. WALHI Eksekutif Daerah Sulawesi Tenggara (Palu) 
54. WALHI Eksekutif Daerah Kalimantan Timur (Samarinda) 
55. KPA Hijau Kalimantan Timur (Samarinda) 
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56. Evergreen Indonesia (Palu) 
57. PKKL (POKLAN) Banten (Banten) 
58. Down to Earth-DtE (London, Inggris) 
59. Environmental Investigation Agency-EIA (London, Inggris) 
60. WALHI Eksekutif Daerah Jawa Barat (Bandung) 
61. International Platform of Jurists for East Timor (Lisbon, Portugal) 
62. Regnskogfondet/Rainforest Foundation Norway (Oslo, Norwegia) 
63. Forum Lesehan—Gerpa, LP2S, ATMA (Pati) 
64. Australian for Free East Timor (Darwin, Australia) 
65. Forest Peoples Programme (Gloucestershire, Inggris) 
66. Yayasan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pelestarian Alam-PALAPA (Brastagi) 
67. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara-AMAN (Jakarta) 
68. Forests Monitor (Cambridge, Inggris) 
69. RACA Institute (Jakarta) 
70. The Corner House (Dorset, Inggris) 
71. Indonesia Human Rights Committee (Auckland, Selandia Baru) 
72. The Rainforest Foundation (London, Inggris) 
73. Institute for Global Justice-IGJ (Jakarta) 
74. Dewan Pakar Konsorsium Pembaharuan Agraria (Bandung) 
75. Andy Armansyah (Jakarta)  
76. Wino Herdiana (Indonesia) 
77. J.J. Kusni (Paris, Perancis) 
78. Satrio Arismunandar (Depok) 
79. Farid Wajdi (Yogyakarta) 
80. Ari Susanti (Enschede, Belanda) 
81. Yando Zakaria (Yogyakarta) 
82. Rahman Dako (Gorontalo) 
83. Jany T. Raharjo (Yogyakarta) 
84. Adriana Sri Adhiati (London, Inggris) 
85. Timer Manurung (Yogyakarta) 
86. Dr. Vacy Vlazna (Sydney, Australia) 
87. Drs. Pedro Pinto Leite (Leiden, Belanda) 
88. Armin Bobsien (Riegel, Jerman) 
89. Ki Dyoti (Jakarta) 
90. Graeme MacRae (Auckland, Selandia Baru) 
91. Yancen (Jakarta) 
92. Dasman Johan (Batam) 
93. Dr. Harrie Paul Hendrix (Australia) 
94. Dr. Estevao Cabral (Aberystwyth, Wales) 
95. Chris Lang (Germany) 
96. Atmakusumah Astraatmadja (Jakarta) 
97. Maire Leadbeater (Auckland, Selandia Baru) 
98. Ivan Valentina (Jakarta)  
99. Abdon Nababan (Bogor) 
100. Rukka Sombolinggi (Toraja)  
101. Wishnu Tirta (Bogor) 
102. Anton Lucas (Adelaide, Australia) 

 
… TANDA TANGAN DI SINI dan DI BAWAHNYA…. 

 
Untuk Keterangan Lebih Lanjut: 
 
Sekretariat KAKaPP 
Karangwuni H-5A Jl. Kaliurang km. 5 Yogyakarta 55281         INDONESIA 
Tel/fax: +62 274 518 589 
E-mail: arupa@arupa.or.id, jawa@fwi.or.id, kakkapp@yahoo.com  
http://arupa.or.id 


