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Siang itu, baru saja saya
selesai menggulung
spanduk dan pakaian

pocong yang saya kenakan di
bundaran Universitas Gadjah Mada;
sebuah lokasi strategis untuk unjuk
rasa(baca Intip Hutan nomor lalu).
Telepon berdering. Di ujung sana,
Direktur FWI mengabari saya agar
bersiap untuk ikut berlayar bersama
kapal layar motor Rainbow Warrior
II milik Greenpeace.

Siapa tak kenal Rainbow Warrior,
kapal legendaris ini menjadi tersohor
justru setelah di bom oleh agen
rahasia Perancis di perairan New
Zealand pada tahun 1985. Ketika itu
Greenpeace sangat gencar
menentang percobaan nuklir Perancis
di perairan kepulauan Muroroa.
Tragedi yang membawa korban
nyawa satu orang fotografer itu justru
menyebabkan nama kapal dan
kampanye Greenpeace semakin
dikenal di seluruh dunia.

Nama kapal ini terinspirasi oleh
legenda orang asli Amerika yang
meramalkan bahwa suatu hari bumi

Memberantas
Penebangan Merusak
bersama Kapal Layar Rainbow
Warrior: Mungkinkah?

akan rusak akibat keserakahan
manusia, dan pada saat itu kesatria-
kesatria pelangi akan muncul untuk
membenahi dan membasmi segala
kerusakan. Kapal Rainbow Warrior
kali ini sebetulnya adalah kapal yang
kedua. Kapal ini dibangun dari kapal
motortrawler bekas bernama
Grampian Fame, dimodifikasi menjadi
kapal layar bermotor tipe sekunar
dengan tiga tiang layar, diganti
namanya, dan didaftarkan di
Amsterdam, Belanda. Raibow
Warrior II mulai dioperasikan pada
1989.

Delapan belas jam sesudah telepon
itu, saya sudah bergabung bersama
kru. Tapi pemberangkatan masih
terhambat masalah perlindungan
hukum bagi kru kapal dan
pengkampanye. Beberapa hari
berikutnya diskusi terus dilakukan
dengan pengacara dari PBHI untuk
membicarakan masalah-masalah yang
mungkin dihadapi. Tampaknya
berlebihan, memikirkan kemungkinan
polisi, tentara, atau preman bayaran
pengusaha dan bahkan bajak laut

menyita atau merebut kapal. Tapi
prosedur keamanan ini sangat perlu
untuk dibahas. Walaupun ternyata,
kemungkinan terburuk itu ternyata
tidak terjadi.

Berlayar

30 Januari 2004, akhirnya kapal itu
berlayar meninggalkan Tanjung Priok
menuju Laut Jawa. Seluruhnya ada
28 kru dari berbagai bangsa,
diantaranya, Argentina, Filipina,
India, Selandia Baru, Spanyol,
Inggris, Finlandia, Italia, Papua New
Guinea, Amerika Serikat, Jerman,
dan enam orang Indonesia. Selain
saya, dari Indonesia, ada Ade Fadli
dari WALHI, Arbi Valentinus dari
Telapak, dan tiga orang wartawan,
Adi dari Tempo; dan Bea serta
Tommy dari Reuters.

Duapuluh delapan orang punya
pekerjaannya sendiri-sendiri. Satu
orang kapten, dua orang mualim,
empat orang ahli mesin, empat awak
dek (deckhand), satu orang juru
masak, satu orang markonis, satu
perancang website, satu tenaga
kesehatan, empat wartawan dan
fotografer, dan sembilan orang
pengkampanye.

Di tengah Laut Jawa, Rob,
pengkampanye Greenpeace asal
Australia, memberikan pengarahan
tentang arah pelayaran, tujuan, serta
target yang hendak dicapai.
Pengarahan ini sangat detil, karena
pada hari-hari sebelumnya, termasuk
dalam konferensi pers, tujuan misi ini
sangat dirahasiakan, baik demi
keamanan, maupun demi
kesukseksan misi Rainbow Warrior
kali ini.

Tujuan persisnya, perairan selatan
Kalimantan Tengah. Disekitar Taman
Nasional Tanjung Puting. Untuk
pertama kali kami mengetahui arah
dan rencana pelayaran secara detil.
Greenpeace tak mau ambil risiko
adanya kebocoran informasi yang
bisa menghilangkan unsur kejutan.
Salah satu kunci keberhasilan aksi-
aksi yang mereka lakukan.
Targetnya adalah mendokumentasi
kapal-kapal pembawa kayu olahan
atau kayu bulat yang kemungkinan
berasal dari penebangan yang
merusak atau  yang melanggar
hukum. Kampanye Greenpeace kali
ini bertajuk: “Stop Forest Crime”
(Hentikan Kejahatan Hutan).

Foto : FWI
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Arbi memberi pengarahan
mengenai beberapa peraturan dan
perundangan yang memungkinkan kita
membedakan mana kayu ilegal dan
mana yang ilegal. Misalnya, dari
jenisnya, jika kayu tersebut Ramin,
bisa dipastikan kayu tersebut ilegal.
Hal lain, jika kayu bulat tersebut
diangkut dengan kapal berbendara
asing, atau diangkut dengan kapal
Indonesia, tetapi dengan tujuan
langsung ke luar negeri.

Bagaimana dengan kayu yang
berasal dari penebangan merusak?
Tentu saja jika kayu tersebut berasal
dari kawasan konservasi dan
lindungan. Untuk membedakan kayu
seperti ini agak sulit dilakukan dari
laut, ketika kayu sudah ditebang dan
disusun di atas kapal. Sebuah tim
pemantau di darat diperlukan untuk
melaporkan adanya kayu-kayu seperti
ini.

Bagaimana pula dengan kayu-kayu
legal, memenuhi semua persyaratan
hukum dan administrasi, berasal dari
kawasan HPH yang sah, tetapi
sesungguhnya merusak ekosistem dan
merugikan masyarakat? Nah, untuk
yang satu ini, perdebatan masih
panjang. Apakah memang hukum
yang melindungi kepentingan alam dan
rakyat di Indonesia sudah cukup baik
untuk diterapkan. Apakah hukum dan
undang-undang kehutanan Indonesia
sudah dapat diandalkan untuk
menyelesaikan problem-problem
ekosistem dan sosial di Indonesia.
Apakah Greenpeace sadar dengan
persoalan ini dan tidak membatasi
kampanyenya pada persoalan (baca:
jebakan) legalitas semata?

Kehidupan di Kapal

Status saya, Ade, dan Arbi adalah
sebagai pengkampanye yang juga kru
kapal. Sekalipun tiga wartawan agak
‘istimewa’ dan tidak berstatus kru,
toh, sehari-hari mereka juga ikut
melakukan tugas kru kapal.

Sebagai pengkampanye, kami
bertiga punya tugas untuk
mempersiapkan bahan-bahan
kampanye, semisal membuat tulisan
untuk situs-jaring (website), menjadi
penerjemah ketika melakukan survey
dan pemotretan ke kapal-kapal
pembawa kayu. Kami juga bertugas
melakukan identifikasi kayu, apakah
terselip di antara kayu-kayu yang

diangkut tersebut ada jenis-jenis yang
dilarang ditebang. Selain itu tugas
kami juga memantau dan mencatat
pembicaraan radio antar kapal atau
antara kapal dengan pelabuhan. Kami
juga membuat spanduk berbahasa
Indonesia di atas kapal. Ternyata,
membuat spanduk yang rapi bukanlah
sebuah pekerjaan mudah ketika
gelombang sedang besar-besarnya.

Kami juga menyediakan data yang
diperlukan untuk kampanye ini.
Misalnya saja, daftar dan peta HPH
di sekitar muara-muara sungai yang
kami kunjungi. Daftar dan peta ini
berguna untuk menentukan apakah
kayu yang keluar dari pelabuhan
punya kemungkinan berasal dari luar
kawasan HPH.

Kru yang lain, selain bertugas
melakukan navigasi pelayaran juga
punya tugasnya masing-masing.
Misalnya saja, penjaga gawang situs
jaring Rainbow Warrior, Andrew,
melakukan pembaruan situs setiap
hari. Dengan demikian, setiap orang
di seluruh dunia dapat mengetahui
kegiatan di atas kapal hari demi hari.
Derek, markonis dan teknisi
komunikasi, menjamin bahwa setiap
orang dapat berkomunikasi dengan
email setiap harinya.

Selain tugas sebagai
pengkampanye, kami bertiga, sebagai
kru kapal, juga adalah tambahan
tenaga awak dek. Kami mulai bekerja
jam delapan pagi, menyapu dan
mengepel kapal, mengangkut dan
mengelola sampah, merapikan
gudang, membersihkan WC.
Pekerjaan ini rutin dilakukan setiap
hari—kecuali jika ada aksi yang harus
dilakukan pagi itu. Kami juga
memasak serta piket dapur pada hari
tertentu.

Semua kru mendapat jatah tugas
ini. Suasana sangat egaliter dan
bersahabat. Beberapa kali saya
mendapati kapten kapal sedang
mencuci piring. Bagi kru yang lain,
pemandangan tersebut adalah hal
biasa. Inilah sebabnya mengapa kapal
Rainbow Warrior sangat rapi, bersih,
dan tertata, sekalipun kapal ini sudah
lumayan tua.

Di atas kapal, kami mendapatkan
pelatihan mengenai prosedur
keamanan di laut. Malam harinya
diadakan pelatihan singkat mengenai
protes tanpa kekerasan (non-violent

protest). Bagaimana cara menghadapi
aparat atau preman yang
berkecenderungan melakukan
kekerasan. Kami saling bertukar
pikiran, pandangan, dan juga teknik.
Seperti teknik tertinggi kungfu, jurus
paling ampuh adalah: jangan cari
musuh!

Waktu senggang di atas kapal
dihabiskan dengan membaca buku—
ada perpustakaan di Rainbow Warrior,
berenang di laut Jawa—jika air tenang,
menonton film (tersedia banyak DvD,
sebagiannya dibeli di Glodok,
Jakarta), bermain gitar, kadang
menari, dan berdiskusi mengenai apa
saja, bukan hanya soal hutan dan
lingkungan atau politik, tetapi sampai
astronomi, film, dan teknik mengadu
layangan!

Sep, aktivis asal Papua New
Guinea, bercerita tentang sejarah
hidupnya. Dulu ia adalah seorang
polisi yang mengundurkan diri karena
merasa bahwa kepolisian terlalu
berpihak pada pengusaha hutan, dan
bukan melindungi kepentingan
masyarakat. Ia kemudian
mengorganisasi warga kampungnya
agar tidak lagi bekerja pada
perusahaan perkayuan, tetapi
menuntut hak dan kedaulatan mereka
atas hutan di tanah adat mereka.
Mendorong warga setempat agar
percaya diri dan terampil mengelola
sendiri sumber daya alam di
sekitarnya.

Tapio, kepala kamar mesin asal
Finlandia, sangat antusias berdiskusi
mengenai keadaan negara-negara di
Asia dan betapa parahnya globalisasi
merusak perekonomian dunia,
terutama bagi negara-negara
berkembang. Pernah menjadi anggota
Pemuda Komunis Finlandia, ia juga
sangat akrab dengan sejarah
Indonesia, terutama di sekitar tahun
1965.

Isha, awak dek relawan asal India,
sehari-hari bekerja di dunia perfilman.
Kami sering berdiskusi tentang film,
produksi mana saja, Holywood,
Bolywood, indie, atau dokumenter
yang dibuat kawan-kawan LSM.
Derek, sang kapten, ingin mengetahui
lebih jauh soal Indonesia, ia bertanya,
adakah film Indonesia terbawa ke
kapal ini, ia ingin sekali menonton film
Indonesia. Sayangnya saya tidak
membawa sebuah film Indonesia, tapi
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ada sebuah reportase oleh John Pilger
berjudul The New Rulers of The World,
tentang pengaruh globalisasi bagi
Indonesia. Jadilah kami memutar film
itu sesudah makan siang.

Berkampanye

Komunikasi berjalan dengan tidak
terlalu lancar pada hari-hari pertama.
Masing-masing masih meraba
keinginan dan maksud orang lain.
Target utama dan apa yang diinginkan
dari pelayaran masih sangat kabur, tapi
pelan-pelan dikupas. Kendala
komunikasi dan grambyangnya aksi
yang akan dilakukan dibicarakan
intensif dalam pertemuan yang rutin
diselenggarakan setiap hari sesudah
makan malam. Bahkan bisa 2 sampai
3 kali sehari kami melakukan
pertemuan.

Pertemuan ini sangat efektif.
Walaupun kadang terkesan sangat
menjemukan dan membuang-buang
waktu, tapi dengan begitu setiap orang
siap menghadapi segala kemungkinan
yang terjadi. Dan ketika waktu beraksi
tiba, semua orang sudah pada posisinya
masing-masing tanpa banyak bertanya.
Semua orang siap dengan tugasnya,
dengan peralatannya, dengan segala
antisipasinya. Ini hal mengagumkan
yang saya pelajari dari kru Greenpeace.
Sangat profesional, setidaknya, untuk
ukuran berbagai LSM yang saya amati.

Kami terus membicarakan target
dan kemungkinan aksi dalam misi
Rainbow Warrior kali ini. Target
semakin jelas. Mendokumentasi kapal-
kapal pembawa kayu, sebisa mungkin
yang telak bisa dikategorikan ilegal
sekaligus merusak. Mempampangkan
spanduk di atas tumpukan kayu-kayu
haram itu, dan menjadikannya sebagai
bahan masukan bagi pemerintah
Indonesia dan dunia luas.

Malam hari, 31 Januari 2004,
pertemuan singkat membahas
mengenai sebuah target ‘kakap’.
Sebuah kapal berbendera asing,
dilaporkan sedang memuat kayu bulat
tak jauh dari Taman Nasional Tanjung
Puting. Sasaran empuk untuk aksi,
menunjukkan kelemahan penjagaan
serta penegakan hukum kehutanan di
Indonesia. Waktu penghadangan
diperkirakan pukul 6 pagi, dan
pengkampanye diharapkan sudah
bangun dan berkumpul di dek pukul 5
pagi.

Keesokan paginya saya dikabari
bahwa kapal tersebut sudah angkat
sauh dan menghilang dari perairan
Kalimantan. Siang harinya, para
pengkampanye Greenpeace
memutuskan untuk mengecek kapal-
kapal lain yang sedang membuang sauh
di sekitarnya. Saya ikut rombongan
dengan perahu karet mendekati kapal-
kapal tersebut. Semua berbendera
Indonesia, beberapa kapal kayu
tradisional juga sedang memuat
angkutan. Semuanya memuat kayu,
kebanyakan kayu gergajian.

Sukar menentukan legalitas atau
ilegalitas kayu-kayu tersebut. Siapakah
kami dan dengan wewenang apa kami
berhak menanyakan dan memeriksa
keabsahan kayu-kayu itu? Kampanye
ini, seperti dikatakan Steve, seminimal
mungkin melakukan konfrontasi ‘full
body contact’. Belajar dari pengalaman
aktivis di Indonesia dalam menghadapi
isu penebangan merusak di Indonesia,
Greenpeace terlihat sangat berhati-hati.
Isu penebangan merusak, juga
keterlibatan aparat atau pejabat korup
di dalamnya, termasuk isu yang
berdarah-darah dan membawa korban.
Greenpeace tidak ingin ini terjadi pada
salah satu awaknya.

Kami memotret dan memfilmkan
proses pengangkutan kayu itu. Dari
jarak agak jauh. Pada banyak
kesempatan, kami berbincang-bincang
dengan awak kapal pengangkut kayu.
Mereka selalu menyambut kami dengan
ramah. Kadang saya jadi bertanya,
tidakkah kehati-hatian Greenpeace
terlalu berlebihan. Misalnya saja,
kapten kapal Rainbow Warrior
melarang kami naik ke atas salah satu
kapal pembawa kayu, sekalipun itu atas
undangan para awaknya.

Setiap hari itu, kami selalu bersiaga
di dek dari pagi—seusai bersih-bersih
kapal—sampai matahari terbenam;
dengan teropong. Mengawasi perairan
Laut Jawa dan pesisir selatan
Kalimantan. Beberapa kali kami
mendekati kapal atau tongkang yang
sedang melaju di menuju Jawa. Sebuah
tongkang didekati dengan perahu
karet, tetapi kayu yang dibawa sulit
dibuktikan berasal dari tebangan ilegal
atau tebangan merusak. Tongkang itu
pun berbendera Indonesia. Secara
administratif, sepintas, tak ada yang
salah dengan pengangkutan itu.

Di hari lain, mualim melihat sebuah
kapal yang melaju di radar, navigator

mengatakan bahwa dengan bantuan
angin, Rainbow Warrior bisa
menghadang kapal tersebut. Rapat
kilat dilakukan antara para
pengkampanye dan navigator.
Keputusan di ambil, Raibow Warrior
mengubah arah pelayaran,
menghadang kapal tersebut,
mendekatinya, dan menyiapkan
perangkat aksi, spanduk, dan lainnya.
Kapal tersebut melaju cepat, + 20
knott, dan Rainbow Warrior—yang
kecepatan maksimalnya hanya 12
knott—harus memotong arah kapal
yang diintai melalui radar tersebut.
Semakin dekat, dengan teropong
terlihat, nama kapal tersebut adalah
nama asing, kemungkinan kapal ini
juga berbendera asing. Adakah kapal
tersebut membawa kayu
gelondongan? Ketika kapal semakin
dekat komunikasi radio di buka.
Kapten kapal barang itu berbicara
dengan kapten Rainbow Warrior.
Kapal tersebut ternyata memuat
barang kelontong dan elektronik ke
Sulawesi. Kami melihat kapal tersebut
melintas; penuh dengan peti kemas.
Mereka tidak berbohong, praktis tidak
ada kapal membawa kayu
gelondongan dalam kontainer.
Pengejaran dihentikan.

Para pengkampanye Greenpeace
terus mendokumentasikan pemuatan
kayu di sekitar muara Sungai Seruyan,
Kuala Pembuang, Teluk Sebangau,
Tanjung Puting, Tanjung Siamuk, tapi
tidak melakukan aksi apapun. Kapal-
kapal tradisional ini bukan target
utama, yang mereka cari adalah para
pelanggar kelas berat yang melakukan
pelanggaran secara kasat mata.

Kami masih menunggu target
operasi ‘kakap’; sebuah kapal atau
tongkang berbendera asing, memuat
kayu gelondongan, apalagi jika kayu
tersebut ramin. Tapi sasaran yang telak
ini tak kunjung tiba.

MV Greveno

Siang itu, 5 Februari 2004, panas terik
sekali. Awak dan pengkampanye
Greenpeace, serta pengkampanye
FWI, Telapak, dan WALHI memasang
spanduk di sepanjang badan kapal
Rainbow Warrior. Kami memutuskan
untuk ‘tampil terbuka’. Sebuah
spanduk bentang raksasa bertuliskan
“Stop Forest Crime “ dipasang di
antara tiang layar. Tidak ketinggalan
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spanduk buatan pengkampanye
Indonesia yang dibuat di atas kapal,
bertuliskan “Stop Perusakan
Hutan”.

Walaupun masih tetap diliputi
kecemasan mengenai kemungkinan
kapal layar motor Greenpeace
di’serbu’ oleh para preman bayaran
pengusaha perusak hutan, kapal
layar motor Rainbow Warrior terus
berlayar; lamat-lamat, di antara
kapal-kapal yang sedang menunggu
muatan dan sedang memuat kayu.
Sebuah kapal berbendera Thailand
tampak kosong. Faith,
pengkampanye asal Inggris
berusaha mengontak awak kapal
tersebut dengan bahasa Thai, tak
ada jawaban dari sana.

Perhatian seluruh awak
Rainbow Warrior tertuju pada
sebuah kapal berbendera Malta
bernama MV Greveno. Kapal
tersebut sedang memuat berpeti-
peti kayu lapis. Awak Rainbow
Warrior kembali turun ke perahu
karet, mendekati Greveno, dan
mendokumentasikannya.

Dari pengamatan jarak dekat
ini, dengan memperhatikan
sablonan cat pada tiap peti dapat
diketahui asal-usul pabriknya, serta
tujuan pengiriman. Kayu ini akan
dikirim  ke Tilbury di Inggris,
Antwerpen di Belgia, dan beberapa
kota lain di Eropa. Dari peti-peti
tersebut diketahui pengirimnya
adalah kilang kayu Ariabima Sari,
milik Korindo. Berdasarkan catatan
dan peta FWI, Korindo tidak
memiliki HPH aktif di sekitar
wilayah yang kami amati. Lalu dari
mana bahan baku plywood yang
mereka angkut?

Keesokan harinya, Arbi dan
Steve menelepon Sekretaris
Jenderal Departemen Kehutanan
Wahjudi Wardojo, melaporkan
kondisi perairan yang diamati oleh
Rainbow Warrior. Wahjudi berjanji
untuk mengambil langkah-langkah
yang dilaporkan.

Tak ada langkah kongkrit dari
aparat keamanan. Pada hari itu, dan
juga har-hari berikutnya,
pengapalan kayu-kayu berjalan
seperti biasa. Entah kayu tersebut
mencurigakan, legal, atau ilegal,
merusak atau tidak merusak, semua
berjalan dengan lancar terbuka dan
sibuk.

Segudang foto, film sediaan
(stock shot footage), sudah
didapatkan oleh para pengkampanye
di atas kapal Rainbow Warrior. Misi
pendokumentasian ini, bisa dibilang
tercapai dengan baik. Dalam
pertemuan rutin, sesudah makan
malam, Rainbow Warrior harus
segera kembali ke Jakarta untuk
mengisi perbekalan.

Kembali ke Jakarta dan
Pertanyaan itu

10 Februari 2004 Rainbow Warrior
merapat di Tanjung Priok. Dua hari
kemudian konferensi pers
diselenggarakan di Jakarta.

Sebuah pertanyaan telak dari
wartawan, “Mengapa sampai hari ini
Greenpeace dan juga LSM Indonesia
masih berkutat dengan memberikan
deskripsi masalah. Apakah ada
tindakan yang bisa dilakukan untuk
menghambat atau menghentikan
penebangan merusak ini, setelah
sekian tahun berkutat dalam isu
kampanye ini. Adakah perubahan—
penurunan—kerusakan hutan di
Indonesia?”

Betapa tidak, semua data yang
saya ketahui hanya menunjukkan satu
hal: penebangan merusak di
Indonesia terus meningkat dari tahun
ke tahun. Pada 1980-an kerusakan
hutan mencapai 1 juta hektar per
tahun. Pada paruh pertama 1990-an
meningkat menjadi 1,7 juta hektar per
tahun, dan semenjak 1996 mencapai
2 juta hektar per tahun. Sebuah
laporan pada 2004 mengatakan
bahwa kerusakan itu sudah mencapai
3,8 juta hektar per tahun.

Apakah angka ini bisa
menggambarkan hasil kerja
kampanye anti penebangan merusak?
Kampanye semakin gencar dan
kerusakan hutan semakin meningkat.
Atau kita harus berbesar hati dengan
mengatakan bahwa, dengan atau
tanpa kampanye, kerusakan hutan
sudah sedemikian gawat, rumit,
sehingga tak lagi dapat dihambat.

Dengan kata lain, mengakui
bahwa kampanye yang dilakukan
untuk mencegah—atau sekadar
menghambat—laju kerusakan hutan
ternyata tidak efektif.

Barangkali, seperti juga debat di
milis rimbawan-interaktif, semua
orang berhak untuk mempertanyakan

adakah dunia menjadi semakin damai
dan hijau setelah Greenpeace malang
melintang melakukan aksi-aksi
heroiknya, seperti misalnya,
mengganggu perburuan ikan paus,
menutup pipa pembuang limbah
beracun, berlayar menghalangi kapal
perang, mengamat-amati kapal yang
membawa kayu secara ilegal dari
sekitar Tanjung Puting.

Tapi pertanyaan yang sama jitunya,
tetapi tidak ditanyakan, “Apakah
tugas menghambat atau menghentikan
penebangan yang merusak di
Indonesia adalah—semata-mata tugas
Greenpeace. Bisakah kita
mengandalkan Greenpeace? Atau
semua LSM di Indonesia untuk
menghentikan kerusakan hutan?”

Rasanya, Indonesia punya kapal
patroli polisi dan angkatan laut, yang
bukan saja jauh lebih banyak, tetapi
juga jauh lebih berwenang
dibandingkan gerombolan Greenpeace
dan kapal Rainbow Warriornya dalam
melakukan misi pengamatan dan
pencegahan pengangkutan kayu-kayu
hasil panenan yang merusak.

Siapa bisa diandalkan? Saya
tergelitik dengan pernyataan
mahasiswa dalam sebuah diskusi kecil
di Fakultas Kehutanan UGM baru-
baru ini. Dalam kegelisahannya
menghadapi kerusakan hutan dan
ketidakberdayaan berbagai pihak
mengatasinya, ia berpendapat,
“Tampaknya kita tidak bisa
mengandalkan LSM dalam mencegah
apalagi menghentikan kerusakan
hutan di Indonesia.”

Saya sangat setuju dengan
pendapatnya, dan saya tambahkan
pula, “Jangankan mengandalkan LSM,
mengandalkan mahasiswa saja tidak
bisa. Padahal mahasiswa dan kaum
muda di Indonesia sepanjang sejarah
berhasil menyatukan Indonesia dengan
mengakui nama bagi bangsa, tanah air,
dan bahasa; mengusir penjajah yang
bercokol ratusan tahun; menjatuhkan
bukan satu tapi tiga presiden
Indonesia. Apa anda pernah dengar
LSM melakukan itu semua? Apakah
menurut Anda  mahasiswa yang punya
reputasi sebesar  itu bisa menghentikan
kerusakan hutan?”

Ia tersenyum optimis. Walaupun,
sungguh, saya kehabisan akal,
siapakah yang bisa menghentikan
kerusakan hutan Indonesia? Semenjak
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tahun 1998, ketika saya mulai
menggeluti masalah illegal logging,
penebangan haram, penjarangan
sosial, perlawanan masyarakat,
penjarahan hutan, penebangan
merusak, balas dendam kaum miskin,
dan nama-nama lain dari satu ‘barang’
yang itu–itu juga, saya selalu dihujani
p e r t a n y a a n , “ B a g a i m a n a
menghentikan perusakan hutan yang
dahsyat ini?”

Sungguh saya tidak punya
jawaban. Ada beberapa alternatif yang
bisa saling mendukung, jika semuanya
bekerja dengan baik. Misalnya, jika
negara dengan aparatnya mengerjakan
tugasnya menegakkan hukum dan
memberantas korupsi, sementara pada
saat yang sama LSM tak henti-
hentinya mengkampanyekan
penyadaran pentingnya penyelamatan
hutan, dan konsumen kayu lebih
peduli terhadap nasib hutan di
Indonesia maka mungkin sekali
kerusakan yang separah saat ini bisa
dicegah. Mungkin. Dalam jangka
panjang.

Tapi tanpa pengakuan kedaulatan
masyarakat adat/kampung atas
sumber-sumber kehidupannya, tanpa
pemberantasan korupsi, dan tanpa
dunia dengan perdagangan yang adil
(fair trade), apakah mungkin.

***
Seorang sahabat mengirimkan
guntingan koran Guardian, berisi

artikel tentang aksi kapal Greenpeace
lain, Esperanza, mencegat dan
mengganggu MV Greveno. Kapal
yang membawa plywood
mencurigakan dari Kalimantan itu.
Mereka berusaha menaiki kapal
tersebut untuk memasang spanduk di
perairan English Channel, mencegah
agar kayu-kayu tersebut tak
dibongkar di pelabuhan Tilbury, di
tepi Sungai Thames.

Ini adalah cara Greenpeace
menarik perhatian masyarakat dan
juga pemerintah negara-negara
European Union agar lebih peduli
terhadap masalah kerusakan hutan di
Indonesia dan negara-negara lain.
Suatu upaya mendesak pemerintah
negara-negara European Union agar
tidak menggunakan kayu-kayu yang
merusak hutan. Greenpeace sadar,
bahwa pemerintah negara-negara
konsumen ini juga tidak cukup
berupaya membantu pemerintah
negara produsen—seperti
Indonesia—memelihara hutannya.
Dengan mengangkat persoalan ini,
harapannya, masyarakat ikut sadar
dan mempengaruhi proses politik di
negara-negara konsumen.

UK Timber Trade Federation
(Federasi Perdagangan Kayu
Inggris) mengakui bahwa tak ada satu
pun perusahaan kilang kayu di
Indonesia yang bisa memberikan
dokumen legalitas atau kelestarian
yang memadai. Itu sebabnya tiga
perusahaan besar penyalur material

bangunan menghentikan pembelian
kayu lapis asal Indonesia.

16 Maret 2004, enam aktivis
Greenpeace dengan baju berwarna
mencolok mendekati kapal Greveno
dengan perahu karet yang diturunkan
dari Esperanza. Mereka melaju
sambil membawa tangga tali berkait.
Awak Greveno tak menduga adanya
aksi ini. Tapi kait itu terlepas dan aksi
pencegatan ini gagal.

Keesokan paginya, enam aktivis
yang sama berusaha mengulang
aksinya, kali ini, tanpa elemen
kejutan. Awak Greveno telah bersiap.
Sebuah tangga terkait sudah, aktivis
Greenpeace bersiap menaiki tangga
itu, lengkap dengan spanduk anti
perusakan hutan. Awak Greveno,
siaga, menendang kait tersebut, dan
tangga itu terlempar ke laut.

Awak Greveno tak kurang
agresif, mereka menyemprotkan air
dengan kekuatan tinggi ke arah
perahu-perahu karet Greenpeace,
memaksa para aktivis itu untuk
mundur dan menjauh. Usaha ke dua
ini tak juga berhasil menghambat
Greveno. Greenpeace tak berhasil
memancangkan spanduk protes di
kapal itu.

“Dengan segenap kemampuan,
kami akan melakukan apapun untuk
mengganggu pembongkaran kayu
dari kapal ini,” kata pengkampanye
Greenpeace Andy Tait. “Kami tidak
akan menyerah, itu pasti!”

foto : FWI
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Hanya dalam tempo kurang
dari setengah jam pada
Minggu malam 2 Nopember

2003, hampir 300 nyawa manusia
lenyap sia-sia. Lebih 400-an
bangunan hancur lebur tak berguna
disapu gulungan air lumpur pekat
dan hantaman batang-batang pohon.

Tak butuh waktu lama memang
gemuruh banjir mereda, namun sisa-
sisa isak tangis orang-orang yang
kehilangan anggota keluarga dan
harta benda senantiasa terdengar
hingga hari ini.

Tujuh bulan lebih telah berlalu,
namun saat ini sekitar 700 kepala
keluarga korban tragedi banjir Bukit
Lawang Bahorok di pinggir Taman
Nasional Gunung Leuser ternyata
masih mendiami barak-barak
penampungan di lods pasar desa
Gotong-royong Kabupaten Langkat.

Sebagian di antaranya sudah
kekeringan air mata meratapi
malapetaka ini dan berganti dengan
gerutuan panjang atas nasib buruk
yang tak kunjung usai menimpa
mereka. Bantuan yang melimpah dari
berbagai pihak yang disalurkan
melalui pemerintah daerah setempat
dan lsm yang mengaku peduli serta
melalui saluran-saluran lainnya,
ternyata tidak membantu
menanggulangi penderitaan mereka di
lokasi wisata yang porak poranda.

Dengan menumpang 6 buah bus,
pada medio Juni 2004 ini para korban
malapetaka banjir Bahorok ini
kembali mendatangi kantor Gubernur
Sumatera Utara untuk menanyakan
kepastian nasib mereka. Salah satu
spanduk yang ditulis acak-acakan
berbunyi: “Bukit Lawang jadi bubur.
Kami kehilangan dapur. Bapak-bapak
jangan tidur mendengkur!”

Spanduk yang menggambarkan
keputusasaan ini seperti tak berarti
apa-apa ditenggelamkan ribuan
spanduk lain pemilihan presiden di
jalan-jalan kota Medan menuju kantor
Gubernur Sumatera Utara. Kontras
spanduk seperti mencerminkan tamsil
bahwa nasib korban ini terlalu kecil
dibandingkan dengan soal pemilihan
presiden. Mungkin karena itu pula
maka persoalan malapetaka banjir
Bahorok tak terlalu serius ditangani
oleh  pihak-pihak yang semestinya
bertanggungjawab.

Proses mempertanggungjawabkan
malapetaka banjir Bahorok memang
hanya dapat diawali dengan
pemahaman utuh tentang dua realitas
yang saling berkait satu sama lain dan
keduanya ternyata bermuara pada
upaya mengelak dari tanggungjawab
pihak-pihak yang semestinya.

Realitas pertama adalah yang
berkaitan dengan akibat dari
malapetaka banjir, yakni kondisi
memprihatinkan dari mereka yang
ditinggal mati sanak keluarga,
kehilangan rumah dan mata
pencaharian, serta areal pertanian yang
rusak parah tak bisa ditanami yang tak
memungkinkan panen.

Meski telah secara berulang-ulang
masyarakat korban malapetaka banjir
Bahorok berdemonstrasi mendatangi
pihak-pihak yang semestinya
bertanggung-jawab atas penderitaan
berkepanjangan yang mereka alami,
namun sejauh ini yang ada hanya
tawaran konsep-konsep pengelolaan
kawasan pasca banjir yang disusun
tanpa menyertakan para korban serta
janji-janji yang entah kapan dipenuhi.

Katastrofa Banjir Bahorok
Dan Persekongkolan
Mengelabui Publik

Oleh: Fachrurrazi “Rajidt” Ch. Malley

Keadaan Bukit Lawang setelah banjir
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Realitas lainnya adalah yang
menyangkut penyebab rusaknya
hutan di hulu sungai Bahorok yang
tak pernah terungkap. Dalam konteks
ini, publik dan pihak-pihak tertentu
terkesan hanya mengamini
pernyataan yang dikeluarkan oleh
Unit Manajemen Leuser (UML) di
media massa bahwa malapetaka banjir
Bahorok terjadi karena bencana alam.

Pernyataan yang menafikan
kenyataan bahwa longsor dan banjir
tak ada hubungannya dengan
kerusakan di hulu sungai Bahorok
yang menjadi bagian dari Taman
Nasional Gunung Leuser ini mestilah
disiasati apa yang menjadi latar
belakang dan maksudnya.

Merekayasa penyebab malapetaka

Jauh sebelum malapetaka terjadi
sesungguhnya Bupati Kabupaten
Langkat, H. Syamsul Arifin telah
mengungkapkan kerisauannya bahwa
sudah lebih 42.000 hektar hutan
Taman Nasional Gunung Leuser
(TNGL) di daerah Langkat dalam
keadaan rusak parah karena berbagai
sebab. Jika dibandingkan dengan luas
TNGL di Kabupaten Langkat yang
mencapai lebih dari 300.000 hektar,
berarti hampir 1/5 bagian hutan di
kawasan pelestarian alam ini
mengalami deforestasi.

Pada kesempatan lain pihak Balai
Taman Nasional Gunung Leuser
malah menyatakan bahwa lebih dari
30% hutan di kawasan pelestarian
alam ini sudah rusak karena
perambahan dan penebangan liar.

Lalu, Unit Manajemen Leuser
sebagai pihak penanggung jawab
administrasi, keuangan, dan teknis
pengelolaan kawasan ekosistem
Leuser berkaitan dengan limpahan
dana 50 juta Euro – juga pernah
menyampaikan laporan hasil kerjanya
sebelum malapetaka banjir terjadi
bahwa mereka terkesan tidak
menyukai perkembangan daerah
wisata Bukit Lawang. Selain itu,
UML juga mengaku memiliki dan
menggunakan peralatan GIS canggih
yang mampu mendeteksi kerusakan
hutan yang dikelolanya dengan
akurasi sampai luasan 5 meterpersegi
dan memiliki data-data hasil
investigasi yang relevan menyangkut
penebangan liar di wilayah yang
dikelolanya.

Rangkaian pernyataan itu secara
gamblang bermakna bahwa kawasan
hutan di sekitar daerah wisata Bukit
Lawang Bahorok memang sudah
rusak dan pihak-pihak yang
disebutkan di atas memang
mengetahui kondisi buruk ini.

Namun, hanya satu hari setelah
malapetaka terjadi, keanehan vulgar
menyeruak ketika Unit Manajemen
Leuser (UML) melalui media cetak
lokal buru-buru menyatakan bahwa
penyebab peristiwa tragis di
Bahorok adalah murni bencana alam.

UML dengan pernyataan ini
mencoba meyakinkan publik bahwa
banjir dan longsor yang menewaskan
hampir 300 nyawa manusia itu tak
ada hubungannya dengan kerusakan
hutan di hulu sungai Bahorok.
Dengan kata lain, UML ingin
menyatakan pada publik bahwa tak
pernah ada kerusakan hutan karena
penebangan di hulu sungai Bahorok
di kawasan Taman Nasional Gunung
Leuser.

Pernyataan UML ini kemudian
didukung pula dengan tayangan
audio-visual yang mereka buat
sendiri di berbagai media elektronik.
Tayangan audio-visual yang
menampilkan gambar-gambar
tumpukan kayu berdiameter besar,
aliran sungai berlumpur dan
longsoran tebing di hulu sungai
Bahorok di Taman Nasional Gunung
Leuser seakan ingin menegaskan
kembali bahwa malapetaka banjir
memang karena bencana alam.
Tuhan lah yang sepantasnya
dijadikan tertuduh atas terjadinya
katastrofa di daerah wisata yang
terkenal sampai ke mancanegara ini.

Naifnya, pernyataan UML ini
kemudian serta merta diikuti pula
oleh pernyataan pihak Pemerintah
seperti Gubernur Sumatera Utara
pada mass media dan Menteri
Kehutanan Republik Indonesia pada
acara dengar pendapat dengan
Komisi III DPR/RI tanggal 12
Nopember 2003 yang lalu.

Rekayasa penyebab malapetaka
yang sesungguhnya masih
memerlukan kajian dan  debat
akademis ini langsung mendapat
respon dari berbagai kalangan.
Menariknya, harian Kompas
menampilkan artikel Hadi Ali Kodra
guru besar IPB yang mengulas

hubungan malapetaka banjir Bahorok
dengan pembangunan jalan Ladia
Galaska di Nanggroe Aceh
Darussalam seperti yang dianalisis
oleh Longgena Ginting Direktur
Nasional WALHI.

Meski ulasan ini mengada-ada
namun banyak pihak akhirnya dapat
memaklumi karena pada saat yang
sama ternyata WALHI sedang
mengadvokasi penolakan
pembangunan jalan Ladia Galaska dan
sedang dalam proses menggugat
secara hukum Gubernur Nanggroe
Aceh Darussalam karena bersikeras
melanjutkan pembangunan jalan yang
dikhawatirkan akan merusak
sumberdaya hutan Leuser dalam skala
yang luas.

Pemakluman ini menjadi semakin
menguat ketika diketahui pula bahwa
tayangan audio-visual di media televisi
yang dipresentasikan Menteri Prakosa
ternyata direkam melalui helikopter
yang berpenumpang Mike Griffith
(Direktur UML), Adi Susmianto
(Mantan Kepala TNGL) dan Johnson
Panjaitan (Ketua Dewan Nasional
WALHI).

Dari rekayasa tuduhan bahwa
malapetaka banjir Bahorok karena
bencana alam maka sudah dapat
ditebak maksudnya, yakni tidak satu
pihak pun yang pantas dimintai
tanggung jawabnya, kecuali Tuhan
Yang Mahakuasa. Karena itu, dalam
menyikapi peristiwa ini sebaiknya
semua pihak diminta bersabar dan
tawakal. Semestinya pula,  jangan
saling menyalahkan satu sama lain
apalagi mencari-cari kesalahan pihak
tertentu. Ini lah kalimat-kalimat bijak
yang bertaburan dari mulut para
pejabat, tokoh politik dan aktivis lsm
ketika mengunjungi korban
malapetaka banjir Bahorok.

Jastifikasi penyebab malapetaka

Penyebab malapetaka banjir Bahorok
yang dilansir UML ini kemudian
dilengkapi dengan informasi
menyesatkan publik dengan bumbu-
bumbu istilah ilmiah seperti curah
hujan tinggi tak seperti biasanya,
karakteristik sistem lahan peka
longsor, dan bentukan waduk-waduk
alam.  Paduan keadaan ini lah yang
kemudian menggelontorkan jutaan ton
lumpur dan ribuan kubik gelondongan
sehingga dapat memporakporandakan
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kawasan wisata Bukit Lawang
Bahorok.

Untuk lebih meyakinkan publik,
UML juga menayangkan pernyataan
Kepala Badan Meteorologi dan
Geofisika bahwa saat malapetaka banjir
terjadi curah hujan di daerah itu
memang sedang amat tinggi. Termasuk
juga  menayangkan pernyataan seorang
ekologis yang ternyata adalah
karyawan UML yang baru saja tamat
studi magister.

Jastifikasi bahwa penyebab
malapetaka adalah murni bencana alam
ternyata tidak berhenti sampai disitu.
Beberapa warga Bahorok juga
diorganisir untuk melakukan ekspedisi
“ecek-ecek” dengan rekaman video
yang kemudian disiarkan lagi oleh
media elektronik bahwa tidak terdapat
bukti-bukti adanya penebangan di hulu
sungai Bahorok.

Selanjutnya, sebuah seminar di
USU yang penyelenggaraannya juga
melibatkan pengelola TNGL dan
ekosistemnya melakukan analisis dan
penarikan kesimpulan atas bencana
banjir dan longsor di Bukit Lawang.
Namun, berbeda dengan pernyataan
sebelumnya maka peserta seminar
dengan lantang melakukan koor
serempak menuduh bahwa penyebab
kerusakan hutan TNGL dan
ekosistemnya adalah karena kegiatan
illegal logging . Lucunya, teriakan
lantang yang diikuti dengan tuntutan
agar pelakunya dijatuhi hukuman mati
ini tidak menyebutkan secara gamblang
tentang siapa pelaku tindak terorisme
penghancur TNGL dan ekosistemnya.
Tertuduh pelaku illegal logging
menurut versi ini dapat ditafsirkan
sebagai kelakuan hantu yang tak jelas
ujudnya namun nyata akibat kelakuan
dan perbuatannya.

Sementara itu, pada beberapa
seminar kehutanan di Sumatera Utara
diungkapkan pula bahwa kerusakan
TNGL dan ekosistemnya adalah karena
penebangan liar dan perambahan oleh
pengungsi dari Aceh dan warga
masyarakat sekitar TNGL.  Perlakuan
keliru ini menurut pengelola kawasan
dilakukan para pengungsi karena
mereka memang perlu memperpanjang
hidupnya serta dilakukan warga sekitar
TNGL yang masih miskin dan bodoh.

Penjelasan ini dilengkapi pula
dengan daftar kasus penebangan liar
yang sudah ditangani pihak kepolisian

daerah Sumatera Utara yang sebagian
di antaranya malah sudah sampai ke
pengadilan. Namun, tak satu pun dari
daftar pelaku penebangan liar yang
merupakan “orang penting” seperti
yang dituduhkan UML. Mereka
hanyalah orang kampung sekitar yang
tak mungkin mampu membeli sebuah
mesin chain-saw untuk digunakan
menebang pohon dari TNGL.

Pernyataan melindungi
kepentingan

Analisis dan kesimpulan yang
disebutkan berulang-ulang melalui
media massa bahwa malapetaka banjir
Bahorok karena bencana alam murni
dan segala upaya jastifikasinya, tentu
tidak terlepas dari kepentingan pihak
yang bertanggung-jawab mengelola
kawasan berhutan ini.

Secara konstitusional, pengelolaan
sumberdaya hutan di Indonesia
dikuasai oleh negara. Atas nama
negara lah, pemerintah republik ini
mengendalikan pengelolaannya
dengan beragam modus perlakuan
melalui pemberian izin kelola kepada
pemegang HPH/IUPHH (produksi),
HTI/Perkebunan/Pertambangan
(konversi), dan hak kelola kawasan
pelestarian alam (konservasi)  .

Sudah jamak diketahui bahwa
pengelolaan hutan di bawah kekuasaan
rezim rezim Orde Baru cenderung
memperciut jumlah dan mutu hutan
yang akhirnya bermuara pada
dituainya kerugian dan penderitaan
bagi masyarakat luas yang menerima
musibah banjir, longsor, kekeringan
air, serangan hama, gagal panen,
rusaknya sarana umum, konflik
horizontal, dan lain sebagainya.

Biasanya, pengelola kawasan
hutan yang semestinya bertanggung-
jawab atas kegagalan mengelola hutan
yang berakibat pada munculnya
malapetaka lah yang dominan
melakukan analisis dan kesimpulan
untuk melontarkan tuduhan atas
penyebab hancurnya hutan, termasuk
apa yang menjadi sebab rusaknya
TNGL dan ekosistemnya.

TNGL dengan luas sekitar
900.000 hektar yang ditetapkan pada
tahun 1980 pada mulanya dikelola oleh
Balai Taman Nasional Departemen
Kehutanan. Pada tahun 1995 melalui
Surat Keputusan Menteri Kehutanan
diputuskan untuk dikelola oleh

organisasi non-pemerintah/LSM
bernama Yayasan Leuser Internasional
(YLI).

LSM ini didirikan pada tahun 1994
oleh para mantan jenderal dan birokrat
orde baru dan pada tahun 1995 melalui
Surat Keputusan Menteri Kehutanan
diberikan hak kelola kawasan seluas 1,
79 juta hektar selama jangka waktu 7
(tujuh) tahun. Kawasan yang dikelola
oleh YLI kemudian disebut kawasan
ekosistem Leuser (KEL) dimana
Taman Nasional Gunung Leuser
dikatakan sebagai zona inti kawasan.

Pada hari Sabtu 28 Februari 1998,
meski merupakan hari libur kerja dan
hanya satu hari menjelang dimulainya
pelaksanaan Sidang Umum MPR -
Suharto mengeluarkan Keputusan
Presiden yang menyatakan bahwa
kawasan ekosistem Leuser untuk
selanjutnya dikelola atas kerjasama
antara Pemerintah dengan YLI untuk
jangka waktu 30 (tiga puluh tahun).

Untuk kelancaran dan keberhasilan
pengelolaan TNGL dan ekosistemnya
ini maka Komisi Eropa dan Republik
Indonesia menandatangani perjanjian
kerjasama keuangan membantu
pendanaan selama 7 (tujuah) tahun
pertama dengan nilai bantuan sebesar
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50 juta EU yang dalam penggunaannya
dimandatkan pada Unit Manajemen
Leuser (UML).

UML mengakui bahwa dengan
dana yang melimpah tersebut sudah
sangat banyak program yang
dikerjakan dalam rangka mengelola
TNGL dan ekosistemnya (Kawasan
Ekosistem Leuser/KEL), antara lain
klaim keberhasilan merehabilitasi 9
daerah aliran sungai di TNGL dan
ekosistemnya melalui penanaman 2,4
juta bibit lokal, penataan ribuan
kilometer batas kawasan guna
mengurangi kegiatan pengrusakan
hutan, serta memobilisasi pernyataan
deklarasi penyelamatan Leuser dari
tokoh masyarakat sekitar. Sayangnya,
pada tahun ketujuh atau saat-saat akhir
pengelolaan oleh UML yang telah
menghabiskan dana yang sangat besar
itu pula lah malapetaka yang
mengerikan itu terjadi di Bahorok
Bukit Lawang.

Malapetaka banjir Bahorok seolah
ingin membeberkan bahwa apa yang
digembar-gemborkan sebagai
keberhasilan itu adalah uapaya untuk
menutupi kegagalan dan
ketidakmampuan UML untuk
mengamankan kawasan kelolanya dari
kegiatan-kegiatan yang merusak.

Seorang geolog malah menulis
di kolom opini harian Waspada,
bahwa pihak yang menyatakan
malapetaka Bahorok sebagai
bencana alam adalah ibarat
seonggok sampah yang sok suci
bicara tentang kebenaran.

Ornop ikut-ikutan dungu

Malapetaka banjir Bahorok selain
bernuansa mengelabui publik,
ternyata berhasil pula menumpulkan
kekritisan beberapa organisasi non-
pemerintah untuk berkoalisi
menyikapi malapetaka ini.

Dengan berkantor di WALHI
Sumatera Utara dilakukan diskusi-
diskusi untuk menganalisis dan
menyimpulkan penyebab
malapetaka dan upaya-upaya
membantu korban banjir tersebut.

Koalisi menyimpulkan bahwa
berbagai pernyataan UML di atas
bertendensi menafikan kenyataan
akan adanya bukti-bukti bahwa
cukup banyak kayu-kayu
gelondongan yang sengaja
dihanyutkan melalui sungai Bahorok
sebelum peristiwa mengerikan itu
terjadi. Juga menihilkan kenyataan
dari mana datangnya kayu-kayu
yang digunakan untuk membangun
ratusan bangunan pada bantaran
sungai di Bukit Lawang selama ini.
Termasuk pula mengesampingkan
pertanyaan tentang untuk apa saja
sebelumnya digunakan lebih dari 30-
an chain saw yang terlihat aktif
digunakan untuk memotongi kayu-
kayu guna memudahkan pencarian
mayat korban banjir dan longsor di
Bukit Lawang itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut
maka koalisi ornop ini kemudian
membuat pers release yang salah
satu butir pernyataannya adalah
meminta UML agar ikut
bertanggungjawab atas terjadinya
malapetaka banjir Bahorok.
Tuntutan ini memang cukup
beralasan karena dengan peralatan-
peralatan yang dimilikinya maka
UML diduga kuat mengetahui
banyak tentang kerusakan hutan di
hulu sungai Bahorok dan tidak
memperingatkan akan kemungkinan
terjadinya banjir dan longsor.

Pernyataan yang ditandatangani
oleh pimpinan beberapa ornop ini
kemudian difaksimilikan ke berbagai

media massa pada tanggal 4 Nopember
2003.

Namun, terjadi sesuatu yang dianggap
sangat memalukan dan mencoreng muka
banyak ornop karena pada tanggal 5
Nopember esoknya seseorang dari kantor
WALHI Sumatera Utara ternyata
mengirimkan faksimili ulangan yang
menghapus tuntutan terhadap UML
tersebut, tanpa diketahui oleh para
penandatangan pernyataan bersama
tersebut.

Dengan kejadian seperti ini maka
akhirnya tak satu pihak pun yang dapat
dimintai pertanggungjawabannya atas
malapetaka banjir Bahorok. Beberapa
kalangan sangat menyayangkan bahwa
kematian tragis warga Bukit Lawang
Bahorok yang hampir mencapai 300 jiwa
itu ternyata oleh organisasi-organisasi
non-pemerintah pun memang cuma
dianggap sebagai musibah biasa. Dan,
yang paling penting adalah memulihkan
kondisi kehidupan mereka-mereka yang
luput dari kematian.

Untuk memulihkan kondisi ini maka
para pedagang yang kehilangan mata
pencarian harus dibangun kembali lapak
niaganya dan diberi bantuan permodalan.
Para petani yang arealnya rusak parah
memerlukan pembangunan kembali
bronjong sungai dan saluran irigasi. Yang
kehilangan tempat tinggal harus dibantu
mendirikan bangunan rumah yang
memadai. Kawasan wisata yang hancur
lebur harus ditataulang dan anak-anak
usia sekolah harus mengikuti pendidikan
yang tertunda selama ini.

Janji-janji elok ini sayangnya pula
belum berwujud setelah 7 bulan berlalu.
Korban malapetaka banjir Bahorok ini
memang harus bersabar dan tawakal
menghadapi persekongkolan para
pengelabu publik. Entah sampai kapan?

Lalu, soal apakah memang telah
terjadi kerusakan hutan di hulu sungai
Bahorok dan apakah pengelola kawasan
yang telah menghabiskan dana berlimpah
ini perlu bertanggungjawab atau tidak,
tak perlu diungkit-ungkit lagi.

Moga-moga dengan begitu tertetes
pula sedikit bantuan dana melalui proyek-
proyek yang dapat dikerjasamakan dan
ini dapat terus menghidupkan asap dapur
rumah tangga para aktivis ornop.

S E M O G A ! ! !

Keadaan Bukit Lawang setelah banjir
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Indikator kearah pengelolaan hutan
yang tak berpihak pada kelestarian
sumber daya alam (hutan) di era

otonomi daerah sudah semakin jelas.
Artinya, secara empirik, otonomi
daerah telah dijadikan legitimasi
politik dan ekonomi untuk melakukan
eksploitasi hutan secara besar-
besaran. Dalih utama yang diangkat
kepermukaan adalah demi
pembangunan daerah melalui
peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Di Kabupaten Muna khususnya.
Di wilayah ini kini marak dengan
aktivitas pengurusan Izin
Pemanfaatan Kayu Tanah Milik oleh
masyarakat yang merasa memiliki
bukti-bukti sah atas kepemilikan
hutan jati. Kebijakan baru pemerintah
daerah di bidang kehutanan dengan
membuka kesempatan kepada
masyarakat untuk mengajukan Izin
Pemanfaatan Kayu Tanah Milik
adalah bagian dari kebijakan yang
tidak memperhatikan aspek
kelestarian lingkungan terutama
sumber daya hutan.

Masyarakat seakan-akan diberi
peluang sebesar-besarnya untuk
mengelola hutan jati secara legal
melalui mekanisme Izin Pemanfaatan
Kayu Tanah Milik. Kebijakan ini
terasa aneh sebab ditengah
proses deforestasi yang begitu hebat
terhadap jati Muna, pemerintah malah
mengeluarkan kebijakan Izin
Pemanfaatan Kayu Tanah Milik.

Akibatnya masyarakat
b e r b o n d o n g - b o n d o n g
mengusulkan Izin Pemanfaatan
Kayu Tanah Milik kepada
Pemerintah Kabupaten Muna.

Dalam tahun 2002, Pemerintah
Kabupaten Muna telah
mengeluarkan lebih kurang 10 Izin
Pemanfaatan Kayu Tanah Milik
yang langsung direkomendasikan
Bupati Muna. Kebijakan ini
kemudian mendapat respon positif
dari masyarakat, akibatnya usulan
permohonan untuk mendapatkan
Izin Pemanfaatan Kayu Tanah
Milik meningkat tajam.

Ini fenomena menarik yang
perlu dicermati dan dikritisi secara
seksama oleh semua pihak,
terutama para penggiat lingkungan.
Seiring dengan kebijakan Izin
Pemanfaatan Kayu Tanah Milik
dari pemerintah daerah, tak pelak
ikut menyuburkan praktek
percaloan Izin Pemanfaatan Kayu
Tanah Milik. Indikatornya jelas
terlihat dari dua alur praktek.

Pertama; para calo adalah
orang yang memiliki koneksitas
dengan pemerintah setempat. Para
calo Izin Pemanfaatan Kayu Tanah
Milik ini memanfaatkan peluang
kedekatan mereka dengan sumber
kekuasaan untuk mendapatkan
keuntungan sepihak dari warga
yang mengaku memiliki area hutan
jati. Dalam proses ini para calo

akan mendapatkan keuntungan yang
berlipat ganda dari harga kayu jati per
meterkubik. Setelah masyarakat
mendapatkan Izin Pemanfaatan Kayu
Tanah Milik, para calo akhirnya
menjadi pembeli tunggal kayu jati yang
telah ditebang oleh pemiliknya. Harga
kayu jati tebangan kayu tanah milik
ditawar lebih murah, antara
Rp200.000 hingga Rp300.000 per
meterkubik. Kayu-kayu itu kemudian
dijual kembali pada para pengusaha
dengan harga tinggi, antara Rp1,5 juta
sampai Rp1,7 juta per meterkubik.
Dari sini terlihat, bahwa kemudahan
memperoleh Izin Pemanfaatan Kayu
Tanah Milik adalah sebuah modus lain
dari praktek pembalakan liar.

Kedua; para pemilik Izin
Pemanfaatan Kayu Tanah Milik itu
sendiri adalah orang-orang yang
memiliki kedekatan dengan Bupati,
umumnya para pengusaha lokal,
birokrat dan anggota legislatif.
Padahal secara sosiologis mereka
tidak memiliki keterkaitan secara
turun temurun dengan lahan berkayu
jati yang diklaim sebagai tanah ulayat.
Praktis dari sekian banyak Izin
Pemanfaatan Kayu Tanah Milik yang
diterbitkan Bupati Muna, 90 persen di
miliki orang-orang yang dekat dengan
poros kekuasaan dan bukan
masyarakat sebagai pemilik sah kayu
jati. Rakyat hanya dijadikan korban
dan kambing hitam.

Fakta ini menunjukan bahwa
kebijakan Pemerintah Kabupaten
Muna sangat memudahkan perolehan
Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik.
Jadi siapa pun dapat memperoleh Izin
Pemanfaatan Kayu Tanah Milik.

Laporan Swadaya Masyarakat
Indonesia—sebuah lembaga swadaya
masyarakat yang mengkhususkan dari
pada konservasi hutan jati Muna dan
lingkungan hidup—menyebut untuk
tahun 2002 saja, tidak kurang 100 Izin
Pemanfaatan Kayu Tanah Milik yang
sedang menunggu persetujuan atau
disposisi Bupati Muna. Untuk izin ini,
jumlah kayu yang diolah setiap pemilik
Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik,
antara 300 sampai 800 meterkubik.
Lagi-lagi, dari sekian banyak Izin
Pemanfaatan Kayu Tanah Milik yang
di usulkan kepada pemerintah daerah
itu, 90 persen atas nama para calo.

Berbagai upaya dilakukan para
calo ini untuk meyakinkan masyarakat

Eksploitasi
Hutan Jati
dengan
IPKTM

—Desentralisasi ternyata tak menguntungkan bagi pelestarian hutan.
Kebijakan ini lebih semata-mata hanya didasarkan atas pertimbangan
emosional ketimbang masa depan masyarakat lokal yang lebih adil—
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pemilik lahan. Modus yang paling
menonjol adalah menakut-nakuti atau
mengintimidasi para pemilik lahan:
Para pemilik lahan akan ditangkap
jika ketahuan menebang kayu jati di
atas tanah mereka sendiri tanpa izin
dari pemerintah daerah.

Para pemilik lahan yang langsung
mengurus sendiri Izin Pemanfaatan
Kayu Tanah Milik, cenderung
dipersulit dan peluang memperoleh
perizinan makin kecil. Ini
menciptakan sebuah modus baru:
karena mudahnya pengurusan Izin
Pemanfaatan Kayu Tanah Milik—
bagi para calo—maka masyarakat
harus memenuhi dua syarat yang
ditentukan para calo.

Syarat pertama; izin yang
dimaksud harus atas nama para calo.
Kedua, kayu jati yang sudah memiliki
Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik
harus dijual kepada para calo dengan
harga yang sudah dipatok.

Artinya, jika dua syarat ini tak
bisa dipenuhi masyarakat pemohon
izin, maka tentu saja Izin
Pemanfaatan Kayu Tanah Milik tak
bakal diterbitkan.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten
Muna memberi kebebasan atas
Perizinan Pemanfaatan Kayu Tanah
Milik adalah kebijakan populis di

tengah tuntutan masyarakat yang besar
akan pengelolaan hutan jati di
Kabupaten Muna. Tetapi dalam
implementasinya kebijakan Izin
Pemanfaatan Kayu Tanah Milik jelas
sangat eksploitatif dan merugikan
rakyat. Masyarakat hanya dijadikan
obyek yang diperas kekayaannya
untuk keuntungan segelintir orang.

Dari kebijakan Pemerintah
Kabupaten Muna Izin Pemanfaatan
Kayu Tanah Milik menyiratkan sebuah
proses pembodohan terhadap
masyarakat atas pengelolaan hutan.
Secara ekonomis, masyarakyat tak
mendapatkan keuntungan yang
proporsional atas kayu jati milik
mereka. Dipihak lain para calo
semakin kaya dan sejahtera dengan
keuntungan yang berlipat ganda.

Proses eksploitasi atas sumber
daya hutan yang dilegalisasi oleh
kebijakan Izin Pemanfaatan Kayu
Tanah Milik. Kebijakan ini akan
membuat hutan jati di Kabupaten
Muna terancam punah.

Izin Pemanfaatan Kayu Tanah
Milik jadi topik hangat di kabupaten
yang memiliki hutan jati alam terluas
di Indonesia ini. Dahulu, jati alam
Muna mencapai 17.000 hektar. Tapi
tekanan deforestasi—Hak
Pengusahaan Hutan, Izin Pemanfaatan

Kayu Tanah Milik, pembalakan liar,
perambahan hutan, dan ancaman
konservasi lainnya—hutan jati Muna
kini tinggal 700 hektar saja.

Kewenangan yang dimiliki
pemerintah daerah sesuai UU No. 22
tahun 1999 diimplementasikan secara
maksimal untuk mengeksploitasi hutan
jati Muna. Sejumlah nama yang
memiliki koneksitas dengan Bupati
Muna, tidak saja sudah memiliki
beberapa Izin Pemanfaatan Kayu Tanah
Milik, tapi ada juga yang sudah
melakukan operasi pengolahan.

Para pemilik Izin Pemanfaatan Kayu
Tanah Milik adalah La Ode Mbaliada
sebanyak 700 meterkubik, Ko King
mengolah 800 meterkubik, Nasir Karya
Tongkuno sejumlah 300 meterkubik,
serta seorang ajudan Bupati diberi izin
konsesi pengolahan 600 meterkubik.

Kewenangan Bupati Muna menerbitkan
Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik
jelas mengancam kelestarian hutan jati
di Muna. Izin Pemanfaatan Kayu Tanah
Milik diterbitkan ternyata bukan atas
dasar keberadaan jati dalam kebun
masyarakat, namun pengolahan hasil
hutan mengarah pula ke area-area
konservasi yang memiliki populasi hutan
jati.

Kehancuran hutan jati di Muna tinggal
menunggu waktu. ***
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Pendahuluan

Eskalasi konflik atas tanah dan
sumber daya alam lainnya semakin
marak saat ini bukan hanya berakibat
kekerasan fisik terhadap manusia
akan tetapi juga kerusakan
lingkungan.  Ini hampir semua terjadi
karena ketidak pastian penguasaan
atas tanah, air dan sumber-sumber
daya alam lainnya1, yang pada
gilirannya memberikan ketidak
pastian pengelolaan sumber daya
agraria tersebut.  Penyebabnya
karena selama ini tidaklah
diselesaikan masalah-masalah yang
berhubungan dengan kebijakan
penguasaan atas sumber daya agraria
tersebut karena politik ekonomi
negara di masa yang lalu yang lebih
banyak mengejar pertumbuhan dari
pada menciptakan keadilan.

Di masa depan segala macam
sumber konflik tersebut perlu
diselesaikan, diciptakan keadilan
melalui restitusi/pengembalian hak
dan redistribusi/pembagian kembali
atas sumber-sumber agraria
sehingga tercipta keadilan agraria.
Ini merupakan bekal bagi
perkembangan sosial ekonomi di
masa yang akan datang.  Akan tetapi
dalam perjalanannya sulit sekali
memasang “anak tangga” mencapai
titik yang diharapkan bersama.
Kerjasama antar pihak (rakyat,
pemerintah dan sektor swasta)
diharapkan demikian juga antar
tataran (kampung, kecamatan,
kabupaten, kota, propinsi, nasional)
guna membangun sinergi.
Reformasi kebijakan Nasional tidak
dapat berjalan sendiri tanpa respons
dari kebijakan daerah.

Dalam melihat permasalahan
sumber konflik pertanahan terdapat
berbagai sudut pandang yang berbeda-
beda, yaitu konflik kepentingan,
konflik nilai, konflik data, konflik
hubungan, dan konflik struktural.
Kadang kala yang terjadi adalah
akumulasi dari gabungan berbagai
sumber konflik yang ada sehingga
eskalasi konflik naik terus tanpa
terkendali atau terkelola. Akan tetapi,
berbagai jenis konflik yang muncul
dalam publikasi-publikasi laporan
instansi maupun media massa dan
mengundang perhatian berbagai pihak
kadang kala hanyalah konflik yang
muncul dipermukaan saja.  Sehingga
yang ditangani dan diperhatikan bukan
akar masalahnya tetapi hanyalah
akibat-akibat yang dihasilkan misal
illegal logging2, kebakaran hutan &
lahan3 pendudukan/okupasi tanah4

diperhatikan dan ditangani. Sedangkan
konflik laten yang ada tidak
dibicarakan atau bahkan ditabukan.

Pada dasarnya konflik pertanahan
yang ada saat ini terjadi karena
bertemunya 3 lapisan konflik atas tanah
dan sumber daya alamnya yaitu:
Konflik atas status tanah (Apakah
tanah tersebut merupakan Tanah
Negara5 atau Bukan Tanah
Negara?;Apa batasan yang dilakukan
apabila tanah tersebut baru ditunjuk
sebagai Kawasan Hutan Negara
(merupakan Tanah Negara) akan tetapi
belum ditata batas dan belum
ditetapkan?;Apa batasan kewenangan
yang dimiliki apabila tanah tersebut
merupakan Bukan Tanah Negara
(tanah miliki, kepunyaan Masyarakat
Adat)?), Konflik atas peruntukan
tanah dan sumber daya alam
(Bagaimana peruntukan tanah tersebut

Pengukuhan Hutan
dan Reforma Penguasaan Tanah

Martua Sirait dan Lisken Situmorang*

Foto : Wishnu/FWI
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sebagai  Fungsi Lindung atau Budi
Daya ditetapkan?; Apa batasan
kewenangan yang dimiliki apabila
berfungsi Lindung atau berfungsi
Budidaya), Konflik atas ijin-ijin
yang diterbitkan atas tanah dan
sumber daya alamnya (Bagaimana
ijin-ijin diberikan (HPH, HTI,HKM,
Tambang dan lain-lain)?;Apa batasan-
batasan pemilik ijin?).

Dalam menguraikan konflik diatas
harus dimulai dari konflik atas tanah
dengan memulainya sebagai berikut:
Rakyat dengan rakyat untuk
memperjelas wilayah kelolanya;
Antara rakyat dengan negara
memperjelas mana tanah negara dan
mana yang bukan tanah negara;
Rakyat, Negara dan Swasta dengan
berbekal pengetahuannnya
mengalokasikan Tanah dalam suatu
perencanaan penggunaan ruang,
dalam hal ini RUTR;  Antara rakyat
dengan swasta disaksikan pemerintah,
untuk menyepakati wilayah kelolanya
digunakan pihak swasta (jika
diijinkan)6.

Media komunikasi yang terbaik
untuk digunakan dalam proses
mempertemukan ketiga lapisan
konflik atas rung tersebut di atas
adalah Peta.  Media komunikasi ini
dibutuhkan dimana Peta sebagai salah
satu alat untuk berkomunikasi antar
pihak dan antar tatanan.

Badan Pertanahan Nasional
(BPN) mengembangkan tipology
konflik berdasarkan pemahamannya
atas konflik pertanahan serta prioritas
penyelesaiannya dan pada saat yang
sama mendialogkan cara-cara
penyelesaian konfliknya sebagai
berikut7: Sengketa di atas tanah
perkebunan; Sengketa di atas tanah
yang termasuk kawasan hutan;
Sengketa di atas tanah yang telah
dibebaskan oleh pengembang untuk
perumahan/perkantoran/kawasan
industri; Sengketa di atas tanah obyek
landreform; Berbagai sengketa di atas
tanah bekas partikelir ex UU No. 1/
1958; Konflik di atas tanah bekas hak
barat; Sengketa-sengketa lain terkait
dengan pendaftaran tanah yang
berasal dari tumpang tindih girik dan
eigendom, tumpang tindih girik, dan
konflik yang berasal dari pelaksanaan
putusan pengadilan; Di luar itu
terdapat juga sengketa di atas tanah
yang dikuasai oleh ABRI (TNI-AD,
TNI AL, TNI AU); dan Sengketa

antara masyarakat dengan PT Kereta
Api Indonesia (KAI).
Pengalaman di Kabupaten
Lampung Barat, Lampung

Sementara itu di Lampung Barat,
yang terdiri dari kurang lebih 70%
kawasan hutan dari 9 tipologi konflik
pertanahan yang teridentifikasi
berada pada 5 fungsi hutan yang
berbeda8.  Setiap tipologi konflik
pertanahan tersebut berkaitan dengan
kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah yang diterapkan pada
kawasan tersebut, berkaitan dengan
status tanah, alokasi tanah dan ijin-
ijin yang diterbitkan.  Pola konflik
pertanahan yang ada di Kabupaten
Lampung Barat disarikan dari 12
wilayah konflik pertanahan yang
inventarisasikan oleh Pemkab dari
hasil laporan camat serta laporan
masyarakat sebagai berikut9:
Kekurangan tanah untuk budidaya
pertanian karena pertumbuhan
penduduk; Status ex-erfach yang
menjadi kawasan hutan; Status
Kawasan Hutan Non Register (sejak
masa kolonialisme Belanda sampai
tahun 1984 berstatus tanah Marga
ditunjuk menjadi kawasan hutan);
Status APL menjadi HL pada wilayah
transmigrasi; Penyerahan tanah
Marga menjadi Kawasan Hutan
dengan pengakuan hak-hak khusus di
dalam Kawasan Hutan;
Ketidaksepakatan atas batas luar
kawasan hutan; Ketidak sepakatan
atas perubahan fungsi hutan misal
HPK menjadi HL; Perubahan HPK
menjadi tanah milik; Perubahan status
dari TN menjadi HL, bagi wilayah
yang sudah dibudidayakan.

Pengalaman dari Kabupaten
Kutai Barat, Kalimantan Timur

Konflik Pertanahan yang ada di
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan
Timur merupakan hasil dari
penerapan kebijakan yang
mengabaikan hak-hak masyarakat
adat, serta nyata-nyata berpihak
kepada investor (dalam hal ini HPH,
HTI, Perkebunan dan
Pertambangan).  Untuk kawasan
hutan KKPKD mencoba
mengidentifikasi wilayah konflik
tersebut dengan meminta setiap
camat untuk mengisi isian
berdasarkan pengalaman dan
pengetahuannya akan konflik dan
menginformasikannya kepada Team

KKPKD.  Sedangkan untuk wilayah
di luar kawasan hutan belum
diidentifikasi mengingat Kawasan
Hutan merupakan wilayah dominan
di Kabupaten Kutai Barat 1,48 juta
ha (70 % dari luas daratan).  Di sisi
lain Kabupaten melalui SK Bupati
Nomor 400/K.321/2001 membentuk
Tim Resolusi Konflik Dalam Wilayah
Kabupaten Kutai Barat.

Data sekunder dan tim yang
bekerja atas permintaan/undangan
masyarakat tidaklah cukup untuk
menangani permasalahan konflik
laten pertanahan.  Dengan
diterbitkannya HPHH (ijin
pemungutan kayu skala kecil atas
nama masyarakat adat, koperasi dan
seterusnya) tersebut memperuncing
permasalahan konflik ini menjadi 4
jenis klaim antara lain : HPH/HTI
yang diterbitkan Dephut; HPHH
yang diterbitkan oleh Pemda; Klaim
masyarakat Adat atas Wilayah
Adatnya; Klaim masyarakat
pendatang atas wilayah yang
diberikan kepadanya atas nama
program Transmigrasi.

Konsentrasi konflik berhubungan
kawasan hutan dan hak (adat)

Hak-hak masyarakat atas tanah dan
sumber daya alamnya merupakan
suatu hak bawaan yang didapat dari
proses sosial yang panjang yang
sering disebut sebagai A-Prima
Facie10.  Hak-hak tersebut bukan pula
suatu hak yang didapat dari negara,
sehingga dalam mengakomodasi hak
tersebut, negara perlu mengakui hak-
hak tersebut.  Ada banyak kendala
pemenuhan terhadap hak-hak
tersebut di Indonesia akibat tumpang
tindih peraturan dan pemahaman
yang beragam atas hak-hak tersebut.
UUPA beserta peraturan turunannya
yang menganut adanya hak-hak
masyarakat adat atas tanah sebagai
domein/wilayah privat11 yang diikuti
oleh BPN ternyata berbeda dengan
UUK beserta turunannya yang
menganut hak-hak masyarakat adat
sebagai domein publik12 (berada di
bawah kekuasaan negara) dan diikuti
oleh Departemen kehutanan.

Pada tahun 1980-an perbedaan
tersebut diselesaikan oleh BPN dan
Dephut dengan kesepakatan
administratif bahwa UUPA beserta
perangkat turunannya memiliki
jurisdiksi pengaturan di luar kawasan
hutan dan UUK beserta perangkat
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turunannya berlaku di kawasan hutan
(yang ditunjuk) seluas 143 juta ha
(70% luas kawasan Indonesia)13.
Kesepakatan administrasi ini
menyebabkan konsentrasi konflik
pertanahan berada pada wilayah yang
di klaim sebagai kawasan hutan yang
tumpang tindih di atas tanah yang
diklaim sebagai tanah adat14.

Kebijakan Pengukuhan
Hutan dan Realisasinya

Kebijakan Pengukuhan Hutan dimulai
dari penunjukkan kawasan hutan oleh
Menteri Kehutanan berdasarkan
RTRW Propinsi.  Dahulu dikenal
sebagai TGHK (Tata Guna Hutan
Kesepakatan).  Pada masa TGHK
Kehutanan menunjuk 143 juta hektar
kawasan hutan (1984) pada saat
belum adanya rencana penggunaan
tanah secara nasional di Indonesia.
Pada saat ini (2002/03) diperkirakan
sekitar 120 juta hektar yang ditunjuk
sebagai kawasan hutan berdasarkan
proses RTRWP, padu serasi dan
sebagainya15.

Penunjukan ini di SK Menteri-kan
dan menjadi tongkat bagi Pemerintah
Daerah Kabupaten melakukan
penataan batas luar kawasan hutan.
Penataan Batas dilakukan oleh Panitai
Tata Batas (PTB) yang di ketuai oleh
Bupati dengan melibatkan Dinas
terkait (BPN/Dinas Pertanahan, Dinas
yang membidangi Kehutanan), Camat,
Tokoh Adat/Masyarakat serta Kepala
Desa.  Tim ini bertanggungjawab
membuat trayek batas,
mengumumkan rencana trayek batas
serta menyelesaikan masalah tumpang
tindih kawasan.  Berita Acara Tata
Batas (BATB) dari masing-masing
Kelompok Hutan yang ada disiapkan
untuk oleh PTB untuk menjadi
dokumen resmi untuk proses
pengukuhan selanjutnya16.  Akan
tetapi proses penataan batas kawasan
hutan ini terkendala kembali dengan
kehadiran UPT baru yang menangani
Pemantapan Kawasan atau
Pengukuhan Hutan (dulu Biphut).
Dibentuknya UPTD sejenis Biphut
(bernaung di bawah Dinas Kehutanan
Propinsi) dan UPT Pemantapan
Kawasan (di bawah Badan
Planology). Tarik menarik
kewenangan dan alokasi dana menjadi
masalah utama dalam pelaksanaan
penataan batas kawasan hutan padahal

SK Menhut Nomor 31 tahun 2001
sudah membuka peluang bagi
pelaksanaan penataan batas secara
partisipatif.

Proses pengukuhan selanjutnya
adalah penerbitan SK Menhut bagi
setiap kelompok hutan yang telah
ditata batas dan telah temu gelang dan
selesai proses administrasi BATBnya
(pengesahan BATB oleh Kepala
Badan Planology) untuk setiap
kelompok hutan. Proses ini cukup
lama dan telah dilakukan sejak jaman
penjajahan Belanda. Sampai dengan
Maret 2002 baru 10% dari
keseluruhan penataan batas selesai
temu gelang (12 juta hektar) dari
keseluruhan 120 juta hektar kawasan
hutan yang telah diterbitkan ijin-ijin
dan telah diperuntukkan kegunaannya
untuk Hutan Lindung, Taman
Nasional atau Cagar Alam, Hutan
Produksi dan lain-lain. Dan bagian
yang belum selesai ditata batas inilah
merupakan bagian terbesar dari
konflik pertanahan di kawasan hutan.

Pembaruan Penguasaan Tanah

Pembaruan atau reforma penguasaan
tanah dilakukan tidak hanya atas tanah
tetapi juga atas sumber-sumber
agraria lainnya. Pembaruan ini tidak
dapat berjalan dengan sendirinya
tanpa tuntutan rakyat (reform by
leverage). Pembaruan juga tidak
terjadi  oleh karena kebaikan sektor
masing-masing (reform by grace),
tetapi dimulai dari perubahan
kebijakan dasar (UUD), serta
perubahan kebijakan daerah (propinsi,
kabupaten, kota dan kampung) yang
pada gilirannya akan memaksa
kebijakan nasional (sektoral) untuk
mengikutinya.

Revisi dan Reinterpretasi
Kebijakan Nasional

Sejak Reformasi 1998 telah terjadi
revisi dan reinterpretasi UUD 1945
terlihat dengan Amandemen II UUD
1945 yang menitik beratkan pada
nilai-nilai HAM yang berlaku
Universal17.  Sedangkan reinterpretasi
dilakukan akan tetapi perbedaan
interpretasi masih sering terjadi di
kalangan pemerintah, misal,
pemahaman akan hak-hak
Masyarakat Adat secara sempit sering
dilontarkan dalam berbagi pertemuan

yang mencerminkan pemahaman
birokrasi atas hak-hak Masyarakat
Adat atas tanah dan sumber daya
alam antara lain;

“….Hak-Hak Masyarakat
Adat atas Tanah dan Sumber
Daya Alamnya telah hilang
secara otomatis dengan di
proklamasikannya Negara
Kesatuan Republik Indonesia
pada tgl 17 Agustus 1945…”18

Para ahli menterjemahkan
berbeda atas pemahaman tersebut
dengan menggunakan pasal 18 UUD
1945 (lama) beserta penjelasannya
yang menolak pemahaman hilangnya
hak masyarakat adat setelah
kemerdekaan.  Wignyosubroto,
199019, menyatakan Negara RI tidak
pernah memiliki tanah, dengan
ditolaknya konsep lands domein20

dalam UUPA, negara hanya
melakukan pengurusan.  Soemardjan
1981; Zakaria 2000; Sirait, Kusworo
& Fay 2001 21, menyatakan Istilah
Zelfbesturende Landchappen sebagai
Kerajaan yang tunduk dan mengakui
kedaulatan Belanda melalui Traktat
Pendek & Traktat Panjang
(Korteverlaring &
Laangeverklaring), diakui
keberadaanya dalam Penjelasan Pasal
18 UUD 1945 jumlahnya kurang
lebih 250, dan lebih lanjut disebut
daerah swapraja.  Hak-Hak daerah
Swapraja telah diintegrasikan ke
dalam kewenangan negara pada
tahun 1965 dengan diberlakukannya
UU 18 & 19/ 1965.  Sedangkan
Volksgemeenschappen (diakui
sebagai Desa, Marga, Nagari dan
lain-lain dan dikenal sebagai
Masyarakat Adat) yang masih tetap
melekat hingga sekarang karena tidak
pernah diserahkan melalui Traktat
maupun penundukan atau
penyerahan serta tidak termasuk
dalam UU 18 & 19 /1965.

Tap IX/MPR 2001 tentang
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam serta TAP VI/
MPR 2002 tentang Rekomendasi
kepada Lembaga Tinggi Negara
mengingatkan bahwa revisi peraturan
yang berbasis interpretasi sektoral
dengan bias kepentingan sektor harus
dihentikan, dimana peraturan tersebut
harus direvisi dan konflik diselesaikan
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dengan menggunakan prinsip-prinsip
yang dimandatkan dalam TAP IX/
2001 yang menjadi landasan bagi
perubahan kebijakan yang
berhubungan dengan tanah dan SDA
lainnya.

 Saat ini Departemen Lingkungan
Hidup menginisiasi proses RUU
PSDA. Harapannya adalah UU
PSDA menjadi kebijakan yang diacu
oleh Undang-Undang sektoral, akan
tetapi masih diperlukan pengaturan
khusus untuk menyelesaikan konflik
agraria di masa lalu yang dapat
mengakomodir pengembalian atau
restitusi dan redistribusi atas sumber-
sumber agraria, serta kelembagaan
yang menangani penyelesaian konflik
atas sumber-sumber agraria22.

Draft RPP pengganti PP 40/1996
tentang HGU, HGB dan Hak Pakai
sedang disiapkan guna menjawab
status Tanah Negara dan Bukan
Tanah Negara dengan inisiatif BPN
pada wilayah yang bukan kawasan
hutan.  RPP ini membuka peluang
HGU berada tidak hanya pada Tanah
Negara, tetapi juga pada Bukan
Tanah Negara atau Tanah Ulayat
(tanah adat).  Sehingga Tanah Ulayat
tidak kehilangan haknya apabila ada
kegiatan HGU, proses persetujuan
tanpa paksaan harus dilalui
pengusaha HGU untuk mendapatkan
ijin HGU di atas Tanah Ulayat.
Demikian pula setelah masa HGU
berakhir, tanah kembali kepada
pemilik Tanah Ulayat.23   RPP ini
menjadi sejalan dengan Permen BPN
5/1999 tentang Penyelesaian Tanah
Ulayat.

Departemen Kehutanan saat ini
sedang menyiapkan beberapa PP
sebagai turunan UU Kehutanan

Nomor 41/1999, salah satunya adalah
RPP tentang Hutan Adat &
Masyarakat Hukum Adat24.  RPP ini
sebagai turunan UUK masih tetap
menggunakan konsep Hutan Adat
adalah Hutan Negara yang  jelas-jelas
ditolak isinya oleh AMAN25. Draft ini
malahan memperpanjang proses
pengakuan keberadaan hak-hak
masyarakat adat yang diatur oleh
Permen Agraria Nomor 5/1999
bukan hanya melalui Perda
Kabupaten tetapi juga melalui
penelitian, persetujuan Gubernur,
serta penilaian oleh Menteri.
Sehingga RPP ini dirasakan tidak
bertujuan memenuhi hak-hak
masyarakat adat melainkan berusaha
untuk menyangkal kembali hak-hak
masyarakat adat.

Pengalaman Dari Lampung:
Pelepasan HPK dan Dukungan
Kebijakan Daerah

Upaya pemerintah terutama
pemerintah daerah untuk mengurangi
konflik pengelolaan sumberdaya
lahan dapat dilakukan dengan jalan
melepaskan kawasan hutan yang
status fungsinya tidak sesuai lagi
dengan kenyataan di lapangan dan
kemudian memberikan kepastian
tanah kepada petani dan masyarakat
adat yang telah mengelola kawasan
tersebut.  Melalui proses penunjukan
ulang kawasan hutan dan perairan
melalui RTRW Propinsi, Pemprop
Lampung mengajukan usulan
perubahan atas kawasan hutan yang
menghasilkan Surat Keputusan
Menhutbun No. 256/Kpts-II/2000
tentang penunjukan kawasan hutan
dan perairan di wilayah Propinsi
Lampung yang kemudian

ditindaklanjuti dengan Keputusan
Gubernur Lampung No. G/283.A/
B.IX/HK/2000 tentang Penetapan
Status Eks Kawasan Hutan Produksi
Konversi (HPK) seluas ±145.125
hektar kawasan HPK dinyatakan
sebagai Areal Penggunaan Lain
(APL) yang merupakan tanah negara
yang pengaturan tata ruang/tata guna
lahannya menjadi kewenangan
Gubernur26.  Dalam pengaturan lebih
lanjut, dihasilkan Perda Propinsi
Lampung No. 6 Tahun 2001 tentang
Alih Fungsi Lahan dari eks kawasan
hutan produksi yang dapat dikonversi
(HPK) seluas ±145.125 hektar
menjadi kawasan bukan HPK dalam
pemberian hak atas tanah27.

Pelepasan kawasan eks HPK
menjadi APL ini dilakukan oleh Tim
Pengaturan Pertanahan Eks Areal
HPK dengan Surat Keputusan No.
G/339/B.1/HK/2000 yang bertugas
sebagai pelaksana proses administrasi
pertanahan di kawasan eks HPK.
BPN menyusun model sertifikasi
tanah, petunjuk operasional dan
pembentukan panitianya.  Sistem
ajudikasi swadaya dipilih sebagai
model sertifikasi tanah yang
dilakukan.
Dalam proses administrasi model ini,
masyarakat terlibat dalam pendataan
pemilikan dan penguasaan tanah,
pemasangan tanda batas permanen,
dan mediator melalui kelompok
masyarakat sadar tertib pertanahan
( P O K M A S D A RT I B N A H ) 2 8 .
Pengaturan ini diperlukan untuk
memastikan agar ada pengaturan
berdasarkan hukum dan menjamin
ketertiban dalam pelaksanaannya
untuk menghindari konflik yang
timbul akibat proses administrasi
maupun masalah sosial29.

Peluang Pemberian Hak Atas
Tanah di Bengkunat (Kabupaten
Lampung Barat) adalah memberikan
sertifikat hak atas tanah kepada
masyarakat untuk memberikan
kepastian status tanah.  Hasil
penelitian UNILA dan ICRAF
sebelum dilaksanakan ajudikasi
menunjukkan respon masyarakat
Bengkunat terhadap pelepasan HPK
pada umumnya positif.  Masyarakat
berharap status pemilikan tanah
menjadi hak milik dengan biaya
pensertifikatan yang terjangkau dapat
menyelesaikan tumpang tindih klaim
atas tanah yang selama ini diakui
sebagai kawasan hutan oleh Dephut.

Foto : Yascita
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Selain itu, tidak ada kecenderungan
perubahan penggunaan lahan oleh
masyarakat setelah pelepasan HPK
menjadi hak milik, karena dengan
pola penggunaan lahan yang selama
ini dilakukan (kebun damar, kebun
dengan tanaman keras) telah
memberikan hasil yang memadai dan
masyarakat menyadari pentingnya
tanaman keras untuk mencegah
terjadinya kerusakan lingkungan.

Kendala pada pemberian
kepastian hak tanah adalah adanya
potensi konflik karena batas fisik
antara kawasan HPK dengan HPT
dan HL serta tanah marga (tanah
adat) tidak disepakati dan masih
merupakan kewenangan
Departemen Kehutanan. Walaupun
ada respon positif namun ada juga
masyarakat yang menolak untuk
mengajukan permohonan hak atas
tanah dan membayar biaya alih
fungsi dengan alasan bahwa lahan
yang digarap adalah milik sendiri
yang diperoleh dari warisan turun
menurun marga atau membeli tanah
marga.  Dengan sistem kepemilikan
tanah luasan tanah yang dapat
disertifikasi juga dapat menjadi
pembatas, karena cukup banyak
masyarakat adat Bengkunat yang
memiliki tanah lebih dari 5 hektar30.

Bentuk kepastian tanah dengan
sertifikat hak milik apalagi dengan
batasan pemilikan 5 hektar,
bukanlah bentuk kepastian tanah
yang cocok bagi petani dan
masyarakat adat. Ini ditunjukkan
dari hasil awal studi lanjutan ICRAF
di Bengkunat pada tahun 2002
menunjukkan bahwa respon
masyarakat terhadap sertifikasi
tanah sangat rendah.  Sampai bulan
April 2002, hanya 9.67 hektar dari
6.700 hektar luas tanah yang telah
tersertifikasi.  Jenis lahan yang
disertifikasi tersebut terbanyak
adalah lahan pekarangan dan luas
tanahnya tidak lebih luas dari 1
hektar.  Berdasarkan informasi
BPN, kebanyakan tanah yang telah
disertifikasi dimiliki oleh pendatang.

Potensi konflik juga terjadi jika
pelibatan dinas/instansi Kabupaten
dan Kecamatan serta masyarakat di
dalam dan sekitar kawasan HPK
tidak berjalan dengan baik karena
pelepasan HPK walaupun tujuannya
baik, tetapi diusulkan oleh propinsi.
Tanpa banyak melibatkan

pemerintah Kabupaten, kampung
dan sebagainya31.  Masalah masalah
pertanahan yang belum terlesaikan
lewat inisiatif Propinsi dan Dephut
(pelepasan wilayah HPK) ditindak
lanjuti dengan RTRW Kabupaten
Lampung Barat tahun 2001-2015
yang mengakomodir wilayah lainnya
untuk diperjelas statusnya.32

Pengalaman dari Kab. Kutai
Barat; Inventarisasi Wilayah
Adat

Kabupaten Kutai Barat melalui Sk
Bupati Nomor 340/K.303/2001
membentuk tim multipihak untuk
melakukan identifikasi dan
inventarisasi secara partisipatif
kesatuan masyarakat adat beserta
wilayah adatnya.  Tim ini ditugaskan
untuk melakukan studi literatur
tentang hak-hak masyarakat adat di
Kutai Barat dan sekaligus
menyiapkan methodology yang
partisipatif dan sejalan dengan
prinsip prinsip penghormatan,
pengakuan, perlindungan dan
pemajuan hak-hak masyarakat
adat33.  Informasi ini akan digunakan
sebagai bahan untuk menerbitkan
perda pengukuhan kesatuan
masyarakat adat beserta wilayahnya
di Kabupaten Kutai Barat.

Pada saat yang bersamaan Tim
Peta Pihak yaitu suatu tim
multipihak yang bekerja melakukan
pemetaan secara detail wilayah-
wilayah tersebut.34  Peta sangat
dibutuhkan untuk memulai negosiasi
dengan pihak pemerintah dan swasta
yang mendapatkan ijin-ijin di atas
tanah-tanah tersebut.  Negosiasi
berupa pengalihan hak kelola hutan
dari tangan perusahaan swasta atau
BUMN kepada rakyat yang saat ini
gencar dipromosikan oleh Pemda
Kabupaten35.  Ini semua harus diikuti
dengan pemberian kepastian hak
atas klaim-klaim tanah tersebut
secara adat maupun secara hukum
oleh BPN.36  Proyek LCEPK-IFAD
pada komponen 4, mencanangkan
bentuk kepastian tanah bagi
masyarakat secara komunal dalam
bentuk pendaftaran tanah kampung
dan dicatatkan dalam buku tanah
Dinas Pertanahan Kabupaten,
menindaklanjuti Permen Agraris
Ketua BPN Nomor 5/1999 tentang
penyelesaian masalah Tanah Ulayat.

Penataan ulang penguasaan
tanah di Kabupaten Kutai Barat

berpeluang besar menciptakan
struktur penguasaan tanah yang
lebih adil dan pada gilirannya akan
mendorong pengelolaan sumber
daya alam yang lestari serta menjadi
menarik kembali bagi investor untuk
melakukan usahanya dengan skala
panjang.  Penataan ulang ini juga
meliputi penataan kembali mana
yang merupakan tanah negara dan
mana yang bukan Tanah Negara
sehingga tumpang tindih klaim
negara dan rakyat dapat
terselesaikan. Bentuk kepastian
tanah komunal apakah dalam bentuk
pencatatan tanah kampung ataupun
tanah adat diharapkan dapat menjadi
bentuk kepastian tanah yang cocok
bagi petani dan masyarakat adat.
Data-data yang disiapkan oleh KK-
PKD dalam bentuk Potret
Kehutanan Kutai Barat serta
berbagai Skenario pengembangan
Kehutanan Kutai Barat demikian
juga Peta sebagai bahan dasar yang
telah dimiliki sangatlah berguna
sebagai acuan penataan tersebut.

Kendala yang dihadapi adalah
keterbatasan wewenang Pemerintah
Daerah Kabupaten serta belum
jelasnya kelembagaan kantor BPN
serta Dinas Pertanahan di daerah.
I n i d i t u n j u k k a n d e n g a n
diterbitkannya Kepres 10/2001
tentang Pelaksanaan Otonomi
Daerah Bidang Pertanahan yang
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akan jatuh tempo pada bulan Mei
2003 yang telah menarik kembali
kewenangan Pemda Kabupaten yang
ada dalam UU 22/1999 kepada BPN
Pusat serta Pembatasan wewenang
Kantor BPN /Dinas Pertanahan dalam
melakukan pengukuran di lapangan
dalam luasan tertentu.37 Selain kendala
kebijakan, Pemda, Rakyat dan Pihak
Swasta dituntut kedewasaanya untuk
mampu bernegosiasi dengan baik
berkenaan dengan penataan kembali
penguasaan atas tanah.  Kegiatan ini
membutuhkan data yang cukup,
tenaga serta keterampilan dalam
bernegosiasi, karena proses masih
akan panjang.3838 Lihat Kaltim Post
2002, Hak Ulayat Harus Diakui;
Hindari asal Klaim, Sering melakukan
Penelitian, harian Pagi 21 Oktober
2002, Balikpapan.

  Sampai saat ini proses RTRW
Kabupaten diharapkan menjadi media
tempat mempertemukan semua
kepentingan dalam suatu media
negosiasi yang setara dengan setiap
pihak menunjukkan data-data yang
dimiliki apakah itu berupa data yang
behubungan dengan status tanah, serta
ijin-ijinnnya.
Catatan Bagi Para Penggiat
Pemetaan Partisipatif

Peta diakui sebagai media
komunikasi yang efektif  untuk
menggambarkan penguasaan atas

sumber-sumber agraria serta juga
pola pengelolaannya.

Kreatifitas para penggiat
Pemetaan Partisipatif dituntut untuk
selalu terbuka dan tidak membatasi
atau menyederhanakan peta yang
berakibat budaya ruang itu tereliminir.

Peta harus dapat tetap menjadi
media negosiasi antar pihak dan
antara tataran, tetapi juga menjadi
media untuk membuat konsensus di
antara masyarakat.

Penggiat Pemetaan Partisipatif
juga dituntut untuk memfasilitasi
sampai pada hal-hal di luar pemetaan
seperti negosiasi batas, advokasi
kebijakan dan lain-lain.

Proses-proses pemetaan
kampung, kebun, beberapa kampung
dan lain-lain harus dapat
diintegrasikan dalam proses tata
ruang Kabupaten dan Propinsi
sehingga pemetaan tidak kehilangan
momentum untuk ikut
dipertimbangkan dalam perencanaan
wilayah

Penggiat Pemetaan Partisipatif
juga dituntut untuk melihat konflik
dari akar masalahnya bukan hanya
memetakan ijin-ijin yang ada tetapi
memulainya juga dari status tanah/
sumber daya alamnya.  Sehingga para
penggiat Pemetaan partisispatif tidak
hanya membantu menyelesaikan

konflik yang manifest tetapi juga
konflik yang laten.

Peta bukan sesuatu yang baku,
tetapi merupakan refleksi dari
budaya ruang yang selalu dinamis.

Sehubungan dengan kebijakan
nasional dan lokal bahkan kampung
yang sama sama dibutuhkan untuk
dijawab pada saat yang sama,
diperlukan  peta dengan cakupan
makro, meso dan mikro.

(Endnotes)
1 Tanah, air serta sumber-sumber daya

alam lainnya disebut sebagai sumber-
sumber agraria dalam tulisan ini

2 Lihat Kampanye Nasional Combat
Illegal Logging yang dilakukan Dephut,
Greencom dan Inform, 2003

3 Lihat article “Fire as an Arson”
T.Tomich, Suyanto ,ICRAF 2001, yang
menunjukkan bahwa api adalah alat yang
digunakan oleh rakyat maupun penguasa
untuk menunjukkan ketidakpuasaannya atau
digunakan untuk memaksakan kehendak
dalam penggusuran

4 Lihat Fatwa MUI Jatim tentang
Reklaiming Tanah, 2003

5 Tanah Negara adalah tanah yang tidak
dibebani suatu hak

6 Negosiasi swasta dengan pemilik
tanah dalam bentuk persetujuan tanpa
paksaan,atau dikenal dengan istilah free and
Prior Informed Consent FPIC

7 Paper Keynote Speech Wakil Badan
Pertanahan Nasional pada Workshop
“Aplikasi Tap MPR-RI No. IX/MPR/2001
dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan
Termasuk Sengketa Tanah Adat” Tanggal 4
Pebruari 2003 di Jakarta

8 Draft Naskah Inisiatif  Perda Lampung
Barat ttg  PSDA-BM, tanggal 28 Februari
2003.

9 Lihat Presentasi Bupati Lampung
Barat; Rencana Kabupaten Lampung Barat
Menangani Permasalahan Pertanahan di
Kawasan Hutan

10 Lihat Prof. Ihromi dalam Masyarakat
Adat dan Pengurangan Kemiskinan dalam
Masa Transisi: Kebijakan, Aksi dan
Implikasi, Beberapa Butir Pemikiran.
Makalah dalam Lokakarya Masyarakat Adat
dan Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta
25-26 September 2001.

11 Lihat Wignyosubroto dalam
Perbedaan Konsep Tentang Dasar Hak
Penguasaan atas Tanah antara Apa yang
Dianut dalam Tradisi Pandangan Pribumi
dan Apa yang dianut dalam Hukum Positip
Eropa, Arena Hukum, Tahun XV (1990) No.
1 Halaman 39-43.  Negara RI melalui UUPA
melakukan pengurusan tanah, bukan
memiliki tanah karena UUPA menolak lands
domeins.

12 Idem 6.  Land domeins adalah konsep
pemilikan tanah oleh negara yang
diperkenalkan oleh beberapa negara barat
pada negara-negara jajahannya.  Dikenal
juga sebagai regalia doctrin (mis.
domeinsverklaring di Hindia Belanda) dan

Keadaan Hutan di Sulawesi
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diadopsi oleh negara-negara yang pernah
dijajah sampai sekarang seperti Filipina dll.

13 Lihat M. Sirait, Lisken Situmorang,
dan Chip Fay dalam Peluang Pemerintah
Kabupaten dalam Memenuhi Hak-hak
Masyarakat Adat atas Tanah dan Pengelolaan
SDA.  Makalah dalam Seminar Kebijakan
PSDA dalam Perspektif OTDA yang
diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan
Kabupaten Lampung Barat dan WATALA di
Liwa tanggal 27 Februari 2003.

14 Kesepakatan administrasi ini tidak
memiliki kekuatan hukum bahkan
bertentangan dengan hukum itu sendiri.
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 Resolusi spasial citra satelit  

Resolusi spasial mengacu seberapa luas area yang terekam dalam satu piksel 

PENDAHULUAN

Kawasan hutan di Indonesia seluas_±
120,35 juta ha atau_± 63% dari luas
daratan merupakan salah satu
sumberdaya alam yang mempunyai
nilai ekonomi dan ekologis yang besar
bagi Indonesia.  Selama tiga dekade
sektor kehutanan menjadi andalan
utama pembangunan melalui
penghasilan devisa dan pasokan bahan
baku bagi Industri perkayuan.  Di
samping itu hutan alam tropika juga
berfungsi sebagai paru-paru dunia
sehingga harus tetap dipertahankan
kelestariannya.  Pengelolaan hutan
yang berazaskan manfaat dan lestari
membutuhkan data dan informasi
mengenai penutupan lahan yang
terbaru.

Penutupan hutan suatu daerah
mengalami perubahan yang begitu
cepat dewasa ini disebabkan oleh
beberapa faktor antara lain
pertambahan penduduk dan
penggunaan lahan untuk
kepentiangan permukiman,
pertambangan, pertanian dan lahan
penggembalaan ternak.  Kondisi
demikian diperparah dengan adanya
perambahan hutan dan kebakaran
hutan yang cukup luas sehingga
pengurangan hutan alam tropika
menjadi semakin cepat. Kegiatan
pemetaan hutan diperlukan untuk
mengetahui perubahan penutupan
lahan yang kemudian dapat
dimanfaatkan untuk mendukung
perencanaan pembangunan bidang
kehutanan.

Forest Watch Indonesia (FWI)
sebagai Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) yang bergerak
dalam bidang pelestarian limgkungan
hidup, memiliki peran strategis dalam
proses demokratisasi pengalokasian
dan pengelolaan sumberdaya hutan.
Salah satu cara yang ditempuh untuk
mendukung proses demokratisasi
tersebut, adalah dengan
mengembangkan transparansi
informasi kehutanan. Perolehan dan
pemutakhiran data kehutanan non-

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG)
DAN PENGINDERAAN JAUH UNTUK PEMUTAKHIRAN

DATA SPASIAL KONDISI HUTAN
(Studi kasus Propinsi Papua)

spasial untuk masing-masing simpul
FWI dikoordinir oleh bidang
database sedangkan data kondisi
hutan spasial dikoordinir oleh bidang
Sistem Informasi Geografis (SIG).

Bidang SIG FWI pada
khususnya, memiliki fungsi untuk
memantau kondisi hutan dan unjuk
kerja (performance) pengelolaan
sumberdaya hutan di Indonesia.
Untuk dapat menjalankan fungsinya
tersebut, bidang SIG FWI selalu
membutuhkan data-data terkini
mengenai kondisi hutan, dan data-
data praktek pengelolaan hutan yang
berlangsung di lapangan.

Tujuan

Tujuan utama kegiatan ini adalah
malakukan pemutakhiran data
spasial kondisi hutan untuk bahan
dasar perencanaan pembangunan
kehutanan dengan menggunakan
metode penginderaan jauh dan
Sistem Informasi Geografis (SIG).

Metodologi
a. Remote Sensing

Remote sensing atau
penginderaan jauh merupakan ilmu
dan seni dalam ekstraksi informasi

mengenai suatu objek, wilayah, atau
fenomena melalui analisis data yang
diperoleh tanpa kontak langsung
dengan objek, wilayah atau
fenomena yang dikaji itu (Lillesand
dan Kiefer, 1987). Data
penginderaan Jauh merupakan salah
satu sumber data atau input dalam
komponen Sistem Informasi
Geografi disamping peta hardcopy,
data GPS, ataupun data yang
diambil langsung di lapangan
(survey teresterial).

Data penginderaan jauh dapat
dibedakan menjadi data analog dan
data digital. Data analog misalnya
data foto udara sedangkan data
digital merupakan data yang
merupakan hasil penyaiaman
(scanning) biasanya berupa data
raster. Pada kegiatan ini memakai
data raster citra satelit.

Beberapa karakeristik citra satelit
mencakup:
1. Format Citra, citra digital
tersusun dari piksel dan dikenal
dengan dengan data raster.
2. Resolusi mencakup:
   -  resolusi spasial
   - resolusi spektral
  -  resolusi temporal
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b.Sistem Informasi Geografis
(SIG)

GIS atau SIG yang merupakan
kependekan dari Sistem Informasi
Geografis, terdiri dari 3 istilah yaitu
‘Sistem’, ‘Informasi’ dan
‘Geografis’.

Sistem merujuk kepada
pengertian sebuah keterpaduan
antara orang (pengguna) dengan
perangkat untuk menyediakan
sejumlah informasi. Sistem ini
mendukung untuk pengoperasian,
pengelolaan, penganalisaan dan
pengambilan keputusan dalam
sebuah organisasi.

Informasi berarti sejumlah
data yang menjadi pengetahuan
bagi orang yang menggunakannya.
Informasi secara tidak langsung
juga mengandung pengertian sistem
input-output untuk menyimpan,
mencari dan meyajikan data,
terlepas dari bagus tidaknya kualitas
data tersebut.

Geografis  memberikan
pemahaman tempat atau lokasi,
atau dengan kata lain data harus
memiliki tempat atau lokasi.
Tempat atau lokasi inilah yang
menjadikan SIG berbeda dengan
sistem informasi lainnya. Adanya
unsur tempat atau lokasi ini juga
yang menjadikan SIG menarik
perhatian banyak orang dan inilah
yang merupakan kekuatan dari
SIG.

Data keruangan merupakan
istilah yang digunakan sebagai jenis

data yang digunakan dalam SIG.
Istilah data keruangan digunakan
untuk membedakan dari jenis data
nir-keruangan yang digunakan oleh
sistem informasi lainnya seperti
sistem informasi kedokteran, bisnis
dan lain-lain.

c.Integrasi Penginderaan  Jauh
dengan GIS

Penggabungan klas dan perapian
hasil klasifikasi dengan digitizion on
screen.Adapun kombinasi band
yang yang umum digunakan  pada
saat penafsiran citra satelit secara
manual/visual yaitu 4-5-3 dan 5-4-
2  dimana berbagai kenampakkan
vegetasi baik alami maupun yang
ditanam dapat terlihat dengan jelas.

Untuk mempermudah
pengenalan tipe-tipe penutup lahan
pada suatu citra, dapat digunakan
kunci penafsiran (Setiabudi dan
Wasrin, 1996) yang dikembangkan
untuk penafsiran citra Landsat-TM
warna tidak standar (band 2-3-4).
Namun hal ini bisa pula diterapkan
pada citra dengan kombinasi band
lainnya dengan menerapkan
elemen-elemen penafsiran lainnya
selain warna.  Kunci eliminasi
teresebut pada prinsipnya disusun
agar interpretasi berlanjut langkah
demi langkah dari yang umum ke
yang khusus, dan kemudian
menyisihkan semua kenampakan
atau kondisi kecuali satu yang
diidentifikasi. Kunci eliminasi
sering tampil dalam bentuk kunci
dua pilihan (dichotomous key)
dimana penafsir dapat melakukan
serangkaian pilihan antara dua
alternatif dan menghilangkan secara
langsung semuanya, kecuali satu
jawaban yang mungkin (Lillesand
& Kiefer, 1990).

Untuk penafsiran manual/visual
(on screen digitation), perlu
memperhatikan pola jaringan
sungai, danau atau garis pantai
didelineasi yang diikuti dengan pola
jaringan jalan, hal ini akan
membantu dalam penafsiran obyek-
obyek atau vegetasi yang terliput
pada citra yang ada. Selanjutnya
dilakukan deteksi pada obyek-
obyek dengan melakukan delineasi
batas luar pada kelompok yang
yang mempunyai warna yang sama
dan memisahkannya dari yang lain.

INPUT               PROSES OUTPUT

Gambar.1. Komponen –komponen GIS
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