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KATA PENGANTAR 

 
Pulau-pulau kecil merupakan sebuah ekosistem yang memiliki tingkat keterancaman lebih tinggi 

dibandingkan pulau-pulau yang lebih besar. Fakta tersebut seakan dilupakan oleh publik dan 

pemerintah dalam membangun bangsa Indonesia. Kajian yang dilakukan Forest Watch 

Indonesia (FWI) dari tahun 2013-2014 di Pulau-pulau kecil Aru memperlihatkan bahwa hutan di 

daratan pulau-pulau kecil merupakan wilayah penyangga kehidupan yang sangat rentan akan 

gangguan. Baik oleh alam maupun ulah tangan manusia yang ingin mengeksploitasi 

sumberdaya alam yang terdapat di Kepulauan Aru. Keberadaan hutan di Pulau-pulau kecil 

menjadi suatu ekosistem yang sangat penting untuk dilindungi guna menopang kehidupan 

masyarakat. Tidak hanya masyarakat yang mendiami wilayah pulau kecil, namun juga seluruh 

masyarakat yang hidup dimuka bumi ini.  

Kasus-kasus eksploitasi sumberdaya alam tidak hanya terjadi di Kepulauan Aru, namun juga di 

pulau-pulau kecil lain di Indonesia. Hasil kajian ini diharapapkan dapat menjadi refleksi semua 

kalangan untuk memperhatikan kelestarian hutan di pulau-pulau kecil. Kami menyadari bahwa 

masih banyak hal-hal lain yang belum terungkap dari kajian ini. Sehingga perlu perhatian 

banyak kalangan untuk menjaga kelestarian hutan di pulau-pulau kecil khususnya di Kepulauan 

Aru. 

 

Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia 
Christian b Purba 
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Gambar 2. Pohon Merbau (Intsia bijuga) di Pulau Koba, Kepulauan Aru 
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Kepulauan Aru merupakan sebuah Kabupaten 
yang secara administratif terletak di Provinsi 
Maluku. Tepatnya di bagian selatan Maluku dan 
berbatasan langsung dengan wilayah perairan 
Australia. Kepulauan Aru terdiri lebih dari 187 
gugusan pulau, dengan lima pulau besar yang 
menjadi daratan utama, yaitu: Trangan, Kobror, 
Wokam, Maikor dan Kola. Pulau-pulau ini disekat 
oleh lebih dari ratusan selat besar dan kecil. 
Berdasarkan analisis Citra Landsat-8 liputan tahun 
2013, daratan kepulauan Aru sebagian besar 
terdiri dari hutan alam. Lebih dari 80 persen atau 
seluas 667.000 hektare merupakan hutan dataran 
rendah dan hutan mangrove dengan kondisi yang 
sangat bagus1. Beberapa jenis pohon yang 
terdapat di kepulauan tersebut adalah kayu 
Merbau (Itsia bijuga), kayu Kenari (Canarium 
amboinense) kayu Gofasa (Vitex cofassus), kayu 
Merah (Eugenia Rumphii), and kayu Bawang 
(Dysoxylum euphlebium)2. 
 
Dominasi hutan alam menegaskan kekayaan satwa 
yang hidup di dalamnya dan dimanfaatkan oleh 
masyarakat Kepulauan Aru : Burung Cenderawasih 
(Paradiseae apoda), Kanguru Pohon (Dendrolagus 
sp.), Kakatua Hitam (Prebosciger aterrimus), 
Kakatua Aru Jambul Kuning (Cacatua galerita 
eleonora), dan Kasuari (Casuarius casuarius). 
 
Catatan Alfred Russel Wallace, sejak tahun 1800-
an Aru sudah disinggahi puluhan kapal dagang 
yang membawa berbagai hasil laut dan barang 
dagangan lain ke pasar Eropa.3 Bahkan Kepulauan 
Aru sudah menjadi ikon bagi perburuan mutiara 

                                                           
1
 FWI. 2014. The Last Forest In Indonesia’s Small Islands. Fact 

Sheet. 
2
 Hidayat, H. 2000. Forest Management by the Local Peoples in 

Aru District, Southeast Maluku. Unpublished Manuscript, LIPI 
154-63 
3 Wallace AR. 1923. The Malay Archipelago. Cambridge. Unitied 
Kingdom. 

berkualitas sejak dahulu. Topatimasang (2004)4 
mengemukakan bahwa pada tahun 1969 satu 
perusahan Jepang telah menanamkan modal 
sebesar $ 1 juta untuk budidaya mutiara di 
Fatujuring, Kepulauan Aru. Pada tahun 2013 
Kepala BAPPEDA Kepulauan Aru -Arens Uniplaita- 
juga mengemukakan bahwa di sektor perikanan, 
salah satu perusahaan penangkapan ikan di 
Kepulauan Aru bisa mengeruk keuntungan hingga 
$45 juta setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik 
(BPS) Kepulauan Aru pada tahun 2012 mencatat 
bahwa potensi perikanan Kepulauan Aru 
mencapai 189.632,77 ton atau setara dengan Rp 
934 miliar5. 
Tabel 1. Produksi Sektor Perikanan Kepulauan Aru 
Tahun 2008-2012 

Tahun 
Produksi 

(Ton) 
Nilai (Rp) 

2008 50,794.80   367,514,750,000.00  

2009 61,713.89   408,883,950,000.00  

2010 65,389.69   519,066,520,472.82  

2011 175,555.37   709,649,766,920.00  

2012 189,632.77   934,534,550,000.00  

Source: Aru Islands in Numbers 2013 

 
Berkebalikan dengan eksploitasi kekayaan alam 
yang padat modal dan untuk tujuan komersial, 
masyarakat Pulau-pulau Aru mengakses kekayaan 
alam terbatas untuk kebutuhan sendiri dan 
memanfaatkannya secara tradisional. Secara 
turun-temurun masyarakat Kepulauan Aru 
menjaga sumber-sumber kehidupan mereka 
secara adat. Ketaatan terhadap hukum adat dapat 
dilihat dalam kehidupan sehari-hari ketika 
berburu, berkebun, melaut, dan sebagainya. 
Kearifan budaya masyarakat yang sampai saat ini 
masih bertahan diantaranya ialah Sasi/ Sir dan 
Molo Sabuang. 

                                                           
4 Topatimasang R. 2004. Orang-Orang Kalah: Kisah Penyingkiran 
Masyarakat Adat Kepulauan Maluku. Insist Press: Yogyakarta 
5 Badan Pusat Statistik Kepulauan Aru. 2013. Kepulauan Aru 
Dalam Angka 2013. Dobo. 
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Dampak dan Penyebab Kerusakan Hutan di 

Pulau-Pulau Kecil Indonesia 

Indonesia merupakan salah satu Negara 
kepulauan yang memiliki lebih dari 13.466 pulau. 
Jumlah pulau di Indonesia menjadikan Indonesia 
sebagai Negara Kepulauan terbesar di Dunia. 
Merujuk regulasi di Indonesia mengenai kategori 
pulau kecil (UU. No.27 tahun 2007), dari 13.466 
pulau yang ada, hanya 34 pulau yang merupakan 
pulau besar, selebihnya merupakan pulau kecil. 
Dengan status Negara Indonesia sebagai Negara 
Kepulauan, sudah sewajarnya konsep 
pembangunan bangsa Indonesia didasari dari 
kondisi geografis negara ini. Negara kepulauan 
yang harus mengedepankan konsep kemaritiman 
dan tidak melupakan bahwa bangsa ini adalah 
bangsa maritim. Pembangunan yang di fokuskan 
pada pulau-pulau besar saat ini seakan melupakan 
keberadaan pulau-pulau kecil yang ada. Efeknya 
pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia hanya 
dijadikan sebagai lumbung eksploitasi sumberdaya 
alam untuk pengembangan pembangunan di 
Pulau-Pulau besar. Hal ini justru berbalik dimana 
seharusnya pulau-pulau besar menopang 
pembangunan di pulau-pulau kecil.  
 
Maraknya eksploitasi di pulau-pulau kecil 
membuat banyak pulau-pulau kecil rusak bahkan 
tenggelam. Tidak adanya perhatian dalam 
pembangunan di wilayah pulau-pulau kecil 
mengakibatkan bermunculannya kegiatan-
kegiatan eksploitasi illegal maupun legal yang 
dapat mengancam sistem ekologi di pulau kecil. 
Eksploitasi sumberdaya alam di pulau-pulau kecil 
jelas sangat mengancam keberadaan pulau-pulau 
kecil di Indonesia, salah satunya ialah efek dari 
rusak dan hilangnya hutan-hutan alam yang 
terdapat di pulau-pulau kecil. Hutan di pulau-
pulau kecil memang tidak menyumbang banyak 
dalam jumlah luasan hutan alam di Indonesia. 

Namun keberadaan hutan di pulau-pulau kecil 
dinilai tidak kalah penting dalam menjaga 
kedaulatan bangsa Indonesia sebagai Negara 
kepulauan. Keberadaan hutan alam di pulau kecil 
juga sangat bergunan dalam adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut di 
muka bumi. 
 
Rusaknya hutan-hutan di pulau kecil, tidak lepas 
dari kegiatan investasi berbasis lahan yang 
cenderung merusak seperti HPH, HTI, perkebunan, 
dan pertambangan. Berbagai macam contoh 
kegiatan investasi berbasis lahan telah 
memperlihatkan potret keadaan pulau-pulau kecil 
di Indonesia antara lain: 1) Kepulauan Bangka 
Belitung yang sudah hancur akibat pertambangan 
dan pengerukan pasir, 2) Kepulauan Simeuleu 
yang sudah penuh dengan perkebunan sawit, 3) 
Kepulauan Sula yang berisikan perkebunan sawit 
dan tambang, 4) bahkan pulau-pulau kecil di 
Maluku Utara yang merupakan wilayah coral tree 
angel pun sudah habis menjadi wilayah 
pertambangan. Empat wilayah tersebut adalah 
sedikit dari sekian banyak wilayah pulau-pulau 
kecil di Indonesia yang hancur akibat eksploitasi 
secara berlebihan.  
 
Hutan alam di pulau-pulau kecil menjadi suatu 
bagian yang sangat penting dalam menjaga sistim 
ekologi di wilayah kepulauan. Selain menjaga 
sistim ekologi, hutan alam yang terdapat di pulau-
pulau kecil juga sangat berperan penting dalam 
menjaga sistim penyangga kehidupan (livelihood) 
masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan 
kepulauan. 
Hutan di pulau-pulau kecil sudah terbukti menjadi 
instrument penting dalam menjaga sistem 
kehidupan dan ekologi di Indonesia. Keberadaan 
hutan di pulau-pulau kecil dirasa menjadi sangat 
penting oleh masyarkat. Adapun fungsi-fungsi 
yang secara nyata dirasakan karena adanya hutan 
di pulau-pulau kecil ialah sebagai berikut: 
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1. Menjaga sistem Tata Air 
2. Mencegah Intrusi Air Laut 
3. Menjadi Sumber Ekonomi Masyarakat 
4. Mitigasi Bencana  
5. Menjadi Habitan hidup Satwa liar 

 
1. Menjaga Sistem Tata Air 
Hampir semua orang sudah mengetahui bahwa 
hutan sangat penting untuk menjaga sistem tata 
air di suatu wilayah. Namun pengetahuan tersebut 
tidak membuat semua orang sadar bahwa hutan 
yang ada di pulau-pulau kecil seharusnya patut 
mendapatkan perhatian lebih terkait perlindungan 
hutan. Keberadaan hutan alam di pulau-pulau 
kecil menjadi sangat penting jika di kaitkan dengan 
daerah tangkapan air wilayah tersebut. Daerah 
tangkapan air yang tidak luas sangat 
membutuhkan peranan hutan dalam menangkap 
keterbatasan air yang ada di pulau-pulau kecil. 
Resiko ancaman hilangnya sumber air akibat 
rusaknya hutan di pulau-pulau kecil jelas lebih 
tinggi jika dibandingkan dengan wilayah yang 
relative memiliki daratan lebih luas.  Rusaknya 
hutan yang terdapat di pulau-pulau kecil akang 
sangat mengancam sistem ekologi dan system 
penyangga kehidupan di suatu pulau. Bahkan 
dapat dibilang hilangnya hutan di pulau kecil 
dapat menyebabkan “kiamat” bagi sistem 
kehidupan dan ekologi di suatu pulau.  
 
2. Mencegah Intrusi Air Laut 
Intrusi air laut merupakan salah satu ancaman 
besar kualitas air tawar yang selama ini 
menghidupi masyarakat yang tinggal di wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil. Keberadaan hutan 
alam dan mangrove di pulau-pulau kecil 
merupakan suatu ekosistem penting yang mampu 
menahan laju intrusi air laut. Hutan alam di pulau 
kecil mampu menjaga ketersediaan air bawah 
tanah bahkan pada kondisi musim panas. Air 
bawah tanah yang terjaga akibat hutan di pulau 
kecil mampu menekan air laut agar tidak masuk ke 
daratan di pulau kecil. Tidak hanya hutan dataran, 

ekosistem mangrove pun mempunyai peranan 
yang sangat penting dalam mencegah terjadinya 
intrusi air laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau 
kecil. Ekosistem mangrove dapat dibilang sebagai 
benteng atau barrier dari masuknya air laut ke 
suatu daratan. Subtrat-subtrat yang dihasilkan 
akibat adanya ekosistem mangrove mampu 
menjaga dan menahan air laut masuk ke daratan.  
 
3. Menjaga Sumber Ekonomi Masyarakat 
Kebaradaan hutan di pulau kecil merupakan suatu 
ekosistem penting yang dapat menjaga dan 
meningkatkan sumber ekonomi masyarakat. 
Masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil 
sebagian besar adalah masyarakat pesisir yang 
sangat tergantung akan sumberdaya alam laut dan 
pesisir. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa 
kelestarian wilayah pesisir dan laut juga sangat 
tergantung dari kondisi hutan yang terdapat di 
daratan suatu pulau. Berbeda halnya dengan 
pulau besar, kerusakan hutan di pulau kecil akan 
sangat terasa dampaknya terhadap kondisi 
lingkungan di pesisir dan lautan sekitarnya. 
Rusaknya hutan di pulau kecil akan membuat 
tingkat erosi semakin tinggi dan sangat 
berdampak buruk bagi ekosistem terumbu karang. 
Tingginya tingkat pencemaran akibat rusaknya 
hutan di pulau kecil jelas akan sangat berdampak 
terhadap kondisi lingkungan di wilayah pesisir dan 
laut yang merupakan wilayah utama penyokong 
ekonomi masyarakat. 
 
4. Mitigasi Bencana 
Pulau-pulau kecil merupakan salah satu wilayah 
yang sangat rentan akan bencana alam. Bahkan 
pulau kecil yang terpisah dari daratan utama 
(main Islands) sangat merasakan ancaman 
tersebut. Salah satu bencana yang jelas sangat 
mengancam kehidupan di pulau kecil ialah 
ancaman tsunami. Ancaman ini sangat terasa 
untuk pulau yang berlokasi di wilayah-wilayah laut 
lepas dan lokasi pertemuan lempengan bumi. 
Keberadaan hutan alam khususnya ekosistem 
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mangrove merupakan benteng alami yang mampu 
melindungi kehidupan masyarakat dari ancaman 
bencana tersebut. Selain ekosistem mangrove, 
hutan alam yang ada di pulau-pulau kecil juga 
sangat berperan penting untuk menahan terpaan 
angin dan badai di lautan, terlebih pulau kecil yang 
berada pada gugus kepulauan dan laut lepas.  
 
5. Menjaga Sistem Ekologi Pulau 
Reforestasi hutan di pulau kecil akan jauh lebih 
sulit jika dibandingkan dengan reforestasi hutan di 
pulau besar. Hutan alam di pulau kecil merupakan 
suatu ekosistem yang perkembangannya sangat 
lambat akibat pengaruh air laut dan kadar garam 
yang menghambat evaporasi dan transpirasi 
tumbuhan. Bahkan banyak dari pulau-pulau kecil 
yang terbentuk akibat adanya angkatan batuan 
karst, sehingga akan sangat membutuhkan waktu 
yang lama untuk mengembalikan kembali 
keseimbangan ekosistem di pulau-pulau kecil. 
Keanekaragaman hayati di pulau kecil relatif lebih 
kecil jika dibandingkan dengan pulau besar. 
Namun tingkat endemisitas di wilayah pulau-pulau 
kecil jauh lebih tinggi. Hal tersebut disebabkan 
pulau kecil merupakan suatu ekosistem yang 
terfragmentasi dari daratan utama dari segi 
biodiversity. Pulau-pulau kecil memiliki hubungan 
yang erat antara pulau satu dengan lainnya, 
khususnya diwilayah kepulauan. Rusaknya 
ekosistem si salah satu pulau akan berdampak 
terhadap pula pulau lain. Salah satu contohnya 
ialah pulau yang di reklamasi atau di keruk 
daratannya akan berdampak terhadap arah aliran 
arus air laut di wilayah tersebut. Selain itu 
rusaknya ekosistem laut sekitar salah  satu pulau, 
juga akan berpengaruh terhadap ketersedian 
sumberdaya laut di pulau-pulau lain (salah satu 
contoh ikan laut). Pulau-pulau kecil juga banyak 
digunakan oleh burung-burung migran yang 
menggunakan pulau tersebut sebagai tempat 
persinggahan. Rusaknya hutan di pulau kecil juga 
akan mempengaruhi jalur migrasi burung-burung 
migran yang selama ini singgah di pulau tersebut. 

 

Menjaga hutan di pulau-pulau kecil menjadi hal 
yang sangat penting untuk mempertahankan 
kelima fungsi yang telah dipaparkan. Fungsi-fungsi 
diatas merupakan beberapa fungsi nyata yang 
terlihat dari keberadaan hutan di pulau-pulau 
kecil. Hancurnya hutan di pulau-pulau kecil akan 
sangat mengancam kehidupan manusia dan 
kelestarian ekologi di wilayah kepulauan pada 
umumnya dan di Indonesia pada khususnya. 
Pulau-pulau kecil di Indonesia juga merupakan 
barrier bagi 34 pulau-pulau besar di Indonesia. 
Letak geografis Indonesia yang diapit dua 
samudera menjadikan pulau kecil sebagai gerbang 
utama untuk menjaga dan menahan gelombang 
laut yang berasal dari dua samudra yang mengapit 
Indonesia. Hilangnya pulau-pualu kecil akan 
sangat berdampak terhadap rusaknya wilayah 
pesisir di 34 pulau besar yang ada. 
 
Investasi Berbasis Lahan: Ancaman Terbesar 
Pulau-Pulau Kecil Aru 
Kepulauan Aru merupakan sebuah wilayah yang 
terdiri dari 187 gugusan pulau-pulau kecil yang 
terpisah pada daratan utama Papua dan Australia. 
Hasil kajian Forest Watch Indonesia menemukan 
bahwa 83% daratan yang ada di pulau-pulau kecil 
aru berupa hamparan hutan alam yang masih 
alami. Sebaran hutan alam yang ada di Kepulauan 
Aru menyebar merata di seluruh pulau di wilayah 
tersebut. Keberadaan hutan alam yang terdapat di 
Kepulauan Aru sangat berpengaruh dalam 
menopang kehidupan 84.000 jiwa masyarakat Aru 
yang tersebar di 117 wilayah Administrasi Desa. 
Daratan di Kepulauan Aru terbentuk melalui 
angkatan batuan karst sejak ribuan bahkan jutaan 
tahun lalu. Kawasan karst yang ada di kepulauan 
Aru sangat bermanfaat untuk menjaga tata air dan 
sumber-sumber air yang terdapat di wilayah 
tersebut. 
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Hutan-hutan alam di Kepulauan Aru sudah 
menjadi incaran banyak perusahaan. Dimulai pada 
tahun 1989, PT Budhi Nyata anak perusahaan dari 
Djayanti Group telah mengeksploitasi 98.000 Ha 
Hutan alam di Kepulauan Aru yang berisikan kayu-
kayu berkualitas tinggi. Eksploitasi hutan alam 
juga terjadi ditahun 2010-2012. Salah satu 
perusahaan swasta perkebunan kopi (PT Kirana 
Utama Lestari) juga telah membawa pergi kayu-
kayu kualitas tinggi yang ada di Kepulauan Aru. 
Apa yang dilakukan pihak perusahaan merupakan 
pembohongan publik  kepada masyarakat 
Kepulauan Aru. Hal tersebut dapat dilihat karna 
sampai saat ini tidak terdapat tanaman kopi di 
wilayah bekas konsesi PT. Kirana Utama Lestari. 
 
Rancana investasi berbasis lahan di Kepulauan Aru 
masih terjadi sampai saat ini. Mulai dari rencana 
perkebunan Tebu konsorsium Menara Group, Aru 
Manise Group, dan rencana perkebunan sawit 
oleh Nusa Ina Group. Bahkan di tanggal 30 
september 2014, terdapat IUPHHK-HA (HPH) PT. 
Wana Sejahtera Abadi mendapatkan arahan lokasi 
dari Menteri Kehutanan di Pulau Wokam, 
Kepulauan Aru. Maraknya rencana investasi di 
Kepulauan Aru tidak lain disebabkan karena 
kepulauan aru adalah salah satu dari sedikit 
wilayah yang ada di Indonesia yang masih 
menyimpan hutan alam dengan kayu-kayu 
berkualitas tinggi. Belajar dari pengalaman yang 
ada, masyarakat Kepulauan Aru semakin 
menyadari bahwa kekayaan Alam mereka kini 
menjadi rebutan oleh pengusaha dan penguasa di 
negeri ini.  
 
Wilayah Kepulauan Aru merupakan gugusan 
pulau-pulau kecil yang akan sangat rentan jika 
terjadi pengrusakan hutan di daerah tersebut. 
Rusaknya hutan di salah satu pulau di Kepulauan 
Aru akan juga berdampak pada pulau-pulau lain. 
Hal yang paling terasa ialah rusaknya habitat ikan 
di lautan, perubahan arus laut, serta hilangnya 

barrier wilayah daratan dari terpaan angin 
samudra pasifik dan Hindia. 
 
Wilayah Kepulauan Aru merupakan gugusan pulau 
yang di apit oleh dua samudra (samudra pasifik 
dan hindia). Kondisi lingkungan di wilayah Aru 
sangat dipengaruhi oleh hembusan angin (angin 
barat dan angin timur) dari kedua samudra 
tersebut. Kegiatan investasi berbasis lahan yang 
menghancurkan hutan-hutan di Kepulauan Aru 
akan menghilangkan benteng masyarkat dari 
terpaan angin yang berhembus dari dua samudra 
yang ada. Baik angin timur yang berhembus dari 
samudra pasifik ataupun angin barat yang 
berhembus dari samudra Hindia. Selain ancaman 
resiko karena diapit oleh dua samudra, 
masyarakat Kepulauan Aru juga menjadikan hutan 
di pulau-pulau kecil Aru sebagai sumber air 
mereka. Sumber-sumber air yang berasal dari 
hutan digunakan untuk kegiatan sehari-hari 
masyrakat dan aktifitas ekonomi seperti 
contohnya memeras sagu.  
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 Gambar 2. Rencana Investasi 3 group perusahaan di Kepulauan Aru.  
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Gambar 3. Mangrove di Kecamatan Aru Tengah, Kepulauan Aru 
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Kajian Sumberdaya Air Kepulauan Aru 

Kajian terhadap sumberdaya air di Kepulauan Aru 
dilakukan disekitar Pulau Koba, salah satu gugus 
kepulauan yang terletak di bagian tengah timur 
Kepulauan Aru (Gambar 4). Gugusan pulau Koba 
terdiri atas beberapa daratan yang dipisahkan 
oleh selat-selat sempit. Seperti pulau lainnya di 
wilayah Aru, Pulau Koba memiliki luas 216 km2 
(kurang dari 2.000 km2), artinya masuk ke dalam 
kategori pulau-pulau kecil berdasarkan UU No. 27 
Tahun 2007.  

Desa yang dijadikan sampel adalah desa Lorang, 
Koba Sel Timur, Koba Sel Fara, Koba Dangar, 
Manjau, dan Murai Lama. Perkampungan 
masyarakat di desa-desa tersebut terletak di 3 
daratan terpisah. Perkampungan desa Lorang dan 
Manjau terletak di satu daratan, desa Koba Sel 
Fara dan Koba Sel Timur terletak di satu daratan, 
sedangkan desa Murai Lama terletak di daratan 
yang berbeda, dan desa Koba Dangar terletak di 
Pulau Baun. 

Gambar 4. Lokasi Studi di Pulau Koba, Aru Tengah Timur 
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Masyarakat di Kepulauan Aru mendapatkan air 
tawar dari berbagai sumber, seperti sumur, air 
hujan, mata air, PDAM, pompa air, dan sungai 
(Gambar 6). Dari beragam sumber tersebut, 65% 
masyarakat di Kepulauan Aru memilih 
menggunakan sumur galian untuk memperoleh air 
tawar. Hal ini karena sedikit sekali mata air yang 
bisa digunakan, selain itu sebagian besar sungai di 
Kepulauan Aru memiliki rasa air yang payau, 
sehingga hanya 1% masyarakat yang bisa 
mengakses sungai tawar. Pemakaian air PDAM 
dan pompa air hanya sebesar 3%, terbatas pada 
masyarakat di kota saja, karena sebagian besar 
wilayah di Kepulauan Aru belum tersentuh listrik. 
 

 
Gambar 6. Diagram pemanfaatan sumberdaya air 

oleh masyarakat Kepulauan Aru. 
 

Hampir seluruh desa-desa di Pulau Koba juga 
memperoleh air tawar yang berasal dari sumur 
galian. Dari enam desa yang disurvei, hanya desa 
Lorang yang sumber air utamanya berasal dari 
mata air. 

Kekeringan Sudah di Depan Mata Saat Hutan 
Masih Terjaga 
Masyakat di Pulau Koba tinggal di daerah pesisir, 
sehinga sumurnya merupakan sumur dangkal yang 
rata-rata terletak di ketinggian 6,6 mdpl dengan 
variasi ketinggian hanya 2–10 mdpl (Gambar 7). 
Rata-rata tinggi muka air sumur saat musim 
kemarau adalah 2,64 mdpl (tinggi air min). Tinggi 
muka air sumur saat musim hujan jauh lebih kecil, 
rata-rata sebesar 5,9 mdpl (tinggi air max). Data 
tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan 
kedalaman sumur yang signifikan antara musim 
kemarau dengan musim hujan. Saat musim 
kemarau, air sumur di Pulau Koba menyusut 
hampir 3 meter. 
 

 
 

Gambar 7. Ilustrasi sumur dan ketinggian muka air 
sumur di Pulau Koba, Kepulauan Aru. 

 
Dari hasil pengamatan di 21 sumur masyarakat, 11 
sumur diantaranya mengalami kekeringan 
(Gambar 8). Artinya, 52% sumur masyarat tidak 
berfungsi saat musim kemarau. Masyarakat harus 
rela berjalan sejauh ratusan meter untuk 

65% 14% 

14% 

3% 3% 

1% Water sources for Aru Island 
community 

Wells

Rainwater

Springs

PDAM

Water pumps

River

Max water level 

Min water level 

Soil surface 

  

  

  

6.62 m asl 

5.9 m asl 

2.64 m asl 

Dug well 

Gambar 5. Kondisi sumue di pulau koba saat musim kering 
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mendapatkan air tawar yang berada di dekat 
hutan, seperti di Desa Koba Dangar, Murai Lama, 
dan Koba Sel Fara. Bahkan, masyarakat di Desa 
Manjau harus menyebrangi selat sempit untuk 
mencapai satu-satunya sumur desa tersebut. 

Gambar 8. Kondisi Sumur di Gugusan Pulau Koba. 
 
Dari enam desa yang disurvei, desa Koba Sel Timur 
adalah desa yang mengalami kekeringan terparah. 
Semua sumur di desa Koba Sel Timur kering (3 
sumur), bahkan mata air yang berada di hutan 
juga kering. Untuk memenuhi kebutuan sehari-
hari, masyarakat harus mengangkut air dari desa 
sebelah. Mereka mengangkut berdrum-drum air 
tersebut dengan perahu melewati selat. 
 
Merujuk kembali pada kondisi tutupan hutan di 
Kepulauan Aru, Ancaman kekeringan ini 
merupakan hal yang pasti untuk masyarakat yang 
berada di pulau-pulau kecil Kepulauan Aru. Saat 
kondisi hutan di Kepulauan Aru masih bagus 
(Gambar 6), masyarakatnya sudah dibayangi oleh 
ancaman kekeringan. Jika hutan dan mangrove 
rusak atau hilang, maka masyarakat tidak dapat 
lagi tinggal di Kepulauan Aru. 

 
 

 

 

Tabel 2. Tutupan hutan Kepulauan Aru tahun 2013 
(FWI 2014). 

Sub-district Forest 
cover (Ha) 

Non-forest 
area (Ha) 

Estimated 
sub-district 
area (Ha) 

Aru Selatan 82,951.40 54,006.13 136,957.53 
Aru Selatan 
Timur 

71,291.04 36,369.03 107,660.06 

Aru Tengah 192,270.41 15,990.16 208,260.57 
Aru Tengah 
Selatan 

36,538.65 8,708.69 45,247.33 

Aru Tengah 
Timur 

96,108.81 4,092.53 100,201.34 

Aru Utara 100,271.41 10,852.06 111,123.47 
Aru Islands 88,457.91 7,745.51 96,203.42 
Total 667,889.63 137,764.09 805,653.72 
Percentage 83% 17% 100% 

 
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga 

Selain ancaman minimnya ketersediaan air tawar, 
ancaman lain untuk pulau-pulau kecil adalah 
interusi air laut yang dapat mencemari kualitas air 
tanah. Menurut Herdrayana (2002)6 Intrusi atau 
penyusupan air asin ke dalam akuifer di daratan 
adalah proses masuknya air laut di bawah 
permukaan tanah melalui akuifer di daratan atau 
daerah pantai. Pengertian lainnya adalah proses 
terdesaknya air tawar bawah tanah oleh air 
asin/air laut di dalam akuifer di daerah pantai.  
 
Bagaikan sudah jatuh kemudian tertimpa tangga, 
sumur yang tersisa teryata tidak semuanya bisa 
dimanfaatkan untuk kebutuhan air minum, karena 
beberapa memiliki rasa air yang payau. Dari 10 
sumur yang aktif, 2 diantaranya memiliki rasa air 
yang payau (Gambar 8). Sumur-sumur yang payau 
hanya dimanfaatkan untuk cuci. Rasa payau pada 
air sumur diakibatkan oleh interusi air laut  ke 
daratan. Interusi laut di Pulau Koba belum 
berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Hal 
tersebut disebabkan karena kondisi hutan 
mangrove di sekitar Pulau Koba masih terjaga 

                                                           
6
 Hendrayana. H. 2002. Intrusi Air Asin Kedalam Akuifer Daratan. 

Yogyakarta. Jurusan Geologi Fakultas Teknik UGM. 

 Freshwater Brackish water 

7 3 

9 2 

Active Wells 

Dry Wells 



Forest Watch Indonesia 2015 

 

 
 

12 

 
 

sehingga zona keseimbangan antara air tawar dan 
air asin masih baik.  
 
Mangrove memiliki nilai fungsi dan manfaat yang 
besar bagi pulau kecil, seperti Pulau Koba. Selain 
ancaman interusi air laut, pulau-pulau kecil juga 
memiliki resiko tinggi untuk tenggelam akibat dari 
naiknya permukaan air laut karena perubahan 
iklim. Mangrove adalah benteng utama yang 
dapat meminimalisir abrasi atau tergerusnya bibir 
daratan yang disebabkan oleh hempasan 
gelombang air laut, melindungi daerah di belakang 
mangrove dari angin kencang dan bahaya 
tsunami, serta mempercepat perluasan lahan 
dengan adanya serapan endapan lumpur yang 
terbawa oleh arus. Oleh karena itu, mangrove 
adalah unsur penting bagi keberlangsungan umur  
pulau. Hasil penelitian di Teluk Grajagan, 
Banyuwangi, menunjukkan bahwa dengan adanya 
hutan mangrove telah terjadi reduksi tinggi 

gelombang sebesar 0,7340 m dan perubahan 
energi gelombang sebesar (E) 19635,26 joule 
(Pratikto, 2002). 
 
Mangrove Menjadi Sabuk Penjaga Intrusi Air Laut  

 
Hutan lindung mendominasi Kepulauan Aru, 
sebesar 76,04% dan mangrove sebesar 15,72%. 
Area lahan permukiman masih relatif sangat kecil 
sebesar 0.02%7. kondisi tersebut juga terdapat di 
Pulau Koba. Profil tegakan di Pulau Koba dimulai 
dari ekosistem mangrove, lalu terdapat kebun 
sagu, dan hutan dataran rendah (Gambar 10).  
 
Masyarakat di Pulau Koba boleh bernapas lega  
karena hutan mangrove yang mengelilingi pulau 
tersebut masih terjaga dengan baik. Ekosistem 

                                                           
7
 Kabupaten Kepulauan Aru. 2008. Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Kepulauan Aru 2009-2028. Dobo. 

Gambar 9. Hutan Mangrove di Pulau Koba  



Forest Watch Indonesia 2015 

 

 
 

13 

 
 

mangrove terdapat di hampir seluruh bibir pantai 
Pulau Koba dengan ketebalan 20m hingga 100m 
(Gambar 8). Jenis mangrove yang menyusun 
komposisi ekosistem tersebut adalah spesies 
Rhizophora sp, Bruguiera sp., Avicennia sp. dan 
Sonneratia sp. Jadi, walaupun dibayangi ancaman 
interusi air laut, hutan mangrove yang ada akan 
secara alami menahan laju interusi air laut.  
 
Laju intrusi berbanding lurus dengan kerusakan 
mangrove. Menurut Sodikin (2013)8 tingkat intrusi 
air laut dapat diindikasikan dengan nilai HP (Harga 
Perbandingan Bikarbonat) dan nilai rata-rata HP 
ini meningkat seiring dengan semakin besarnya 
presentase kerusakan mangrove yang terjadi. Saat 
kondisi mangrove mengalami kerusakan 45,7% 
maka nilai rata-rata HP mengalami peningkatan 
menjadi 4,15 (Telah terjadi intrusi air laut dengan 
kategori agak tinggi). Kerusakan mangrove juga 
sebanding dengan jarak intrusi air laut. Hilmi 
(1998) dalam Kusmana (2009)9 melaporkan bahwa 
jarak intrusi air laut di Pantai Jakarta meningkat 

                                                           
8
 Sodikin. 2013. Kerusakan Mangrove Serta Korelasinya Terhadap 

Tingkat Intrusi Air Laut (Studi Kasus di Desa Pantai Bahagia 
Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi. [Thesis]. Program 
Magister Ilmu Lingkungan. Universitas Diponegoro. 
 

 

drastis dari 1 km  pada hutan mangrove selebar 
0,75 m menjadi 4,24 km pada lokasi tanpa hutan 
mangrove. Secara teoritis diperkirakan percepatan  
intrusi  air  laut  meningkat 2–3  kali pada lokasi 
tanpa hutan mangrove.   
 
Fungsi mangrove sebagai penahan laju intrusi 
terjadi melalui mekanisme diantaranya berupa 
pencegahan pengendapan CaCO3 (kalsium 
bikarbonat) oleh bahan hasil eksudat akar, 
pengurangan kadar garam oleh bahan organik 
hasil dekomposisi serasah, peranan fisik susunan 
akar mangrove yang dapat mengurangi daya 
jangkauan air pasang ke daratan, dan perbaikan 
sifat fisik dan kimia tanah melalui dekomposisi 
serasa (Kusuma 2009). Oleh karena itu, 
keberadaan mangrove di pulau-pulau kecil ini 
sangat penting. 
 
Hutan Menjaga Mata Air Tetap Mengalir 

Mata Air Lorang 
Salah satu desa di Pulau Koba yang tidak 
menggunakan sumur adalah Desa Lorang. Desa 
Lorang menggantungkan hidupnya dari mata 
air yang keluar dari celah batuan karst. Di desa 
ini terdapat 2 mata air, namun hanya mata air 
pertama yang dimanfaatkan untuk memenuhi 
segala kebutuhan sehari-hari, sedangkan mata 

Gambar 10. Struktur tegakan ekosistem hutan alam dan mangrove di Pulau Koba 
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air kedua hanya dimanfaatkan untuk kegiatan 
pangkur (memeras) sagu.  

 
Mata air pertama memiliki debit 1,33 liter/detik 
atau 11.4912 Liter/hari. Secara matematis, nilai 
debit tersebut sangat mencukupi kebutuhan 
sehari-hari masyarakat Lorang yang berjumlah 
58 kk (276 jiwa).  Menurut penuturan 
masyarakat, mata air tersebut tidak pernah 
surut meskipun saat musim kemarau. 
Geomorfologi Desa Lorang yang berupa 
bentang karst membuat desa Lorang memiliki 
simpanan air tawar yang cukup. Bentang karst 
ini masih didukung dengan kondisi hutan 
alamnya yang tergolong bagus.  

 
Hutan dan Karst Penyokong Mata Air 
Karst  adalah lanskap yang terbentuk dari 
pelarutan batuan yang mudah larut, seperti 
kapur, dolomit dan gipsum. Hal ini ditandai 
dengan adanya gua dan sistem drainase bawah 
tanah. Karst dikenal baik sebagai resevoir  
(penyimpan) air skala besar ‘raksasa’ yang 
dapat menyimpan dan mengalirkan air. Air 
hujan yang jatuh akan terserap lalu tersimpan 
pada bagian epikarst (permukaan karst), 
termasuk hutan yang berada di atas permukaan 
karst. Menurut  Klimchouk (1997)10 epikarst 
adalah bagian permukaan karst yang memiliki 
permeabilitas dan porositas akibat pelebaran 
celah dari hasil pelarutan dibandingkan lapisan 
lainnya. 

 
Air yang tersimpan di permukaan akan meresap 
perlahan (aliran diffuse) hingga masuk ke 
sungai bawah tanah, lalu dialirkan dan keluar 
menjadi mata air (springs). Adji (2013)11 

                                                           
10

 Klimchouk A. 1997. The nature and principal characteristics of 
epikarst. In: P.‐Y. Jeannin (Editor). 12th International Congress of 
Speleology. La Chaux‐de‐Fonds, pp. 306. 
11

 Adji T. N. 2013. Kondisi Daerah Tangkapan Sungai Bawah Tanah 
Karst Gunungsewu dan Kemungkinan Dampak Lingkungannya 
Terhadap Sumberdaya Air (Hidrologis) Karena Aktivitas Manusia. 

menyatakan bahwa aliran diffuse inilah yang 
menjadi satu-satunya sumber imbuhan saat 
kemarau karena air hujan yang terinfiltrasi 
bergerak secara perlahan. Ini salah satu 
keunggulan mata air karst, yaitu adanya waktu 
tunda yang panjang antara air hujan yang 
terinfiltrasi hingga air tersebut keluar menjadi 
mata air permukaan, sehingga beberapa mata 
air karst tetap memiliki debit yang besar saat 
musim kermarau (Haryono 2001)12. Selama 
hutan di atas epikarst dan karstnya terjaga 
dengan baik maka mata air tetap lestari.  

 
Meski Mata air yang terdapat di Desa Lorang 
mengalir sepanjang tahun dan tidak pernah surut, 
namun sebenarnya kondisinya termasuk rentan. 
Bila terjadi gangguan keseimbangan lingkungan, 
seperti penggundulan hutan atau penambangan 
batuan kapur, aliran air di dalam karst akan 
terganggu lalu mengakibatkan hilangnya mata air 
di Desa Lorang.  
 
Jika mata air di Desa Lorang kering, maka sudah 
dipastikan masyarakat akan kesulitan memperoleh 
air bersih. Sungai-sungai yang mengalir di hutan 
memiliki rasa air yang payau sehingga tidak bisa 
digunakan masyarakat. Ditambah dengan jarak 
yang cukup jauh menuju sungai, maka mata air 
desa Lorang dapat dibilang tidak tergantikan. 
 
Hutan di Kepulauan Aru berupa hutan hujan 
dataran rendah. Hutan ini sebagian kecil 
dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai kebun 
sagu (Gambar 10). Jenis-jenis pohon yang 
menghuni hutan Aru, khususnya di Desa Lorang, 
Pulau Koba adalah  meranti (Shorea spp.), merbau 
(Intsia bijuja), beringin (Ficus benjamina) dan lain 
sebagainya. Pembukaan area hutan secara besar-

                                                                                                    
Makalah Seminar: Pelestarian Sumber Daya Airtanah Kawasan 
Karst Gunung Kidul 
12

 Haryono E. 2001. Nilai Hidrologis Bukit Karst. Makalah pada 
seminar Nasional Eko‐Hidrolik, 28‐29 maret 2001. Jurusan Teknik 
Sipil UGM. 
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besaran di Kepulauan Aru akan menghilangkan 
sumber air tawar masyarakat Kepulauan Aru. Baik 
itu air yang berasal dari mata air maupun sumur 
galian. Keberadaaan air tawar di Kepulauan Aru 
sangat bergantung dari kondisi hutan yang ada. 
Hal ini yang membuat masyarakat Kepulauan Aru 
percaya bahwa menjaga mata air berarti juga 
harus menjaga hutan yang ada di Kepulauan Aru.  
 
Hutan Aru, Penyokong Keragaman Satwa 

Endemik 

Hutan alam di Aru merupakan hutan hujan tropis 
dataran rendah yang dibatasi oleh hutan bakau di 
sepanjang pantai. Di bagian selatan Aru, tutupan 
hutan digantikan oleh padang rumput kering yang 
didominasi oleh tumbuhan pandan1. Berdasarkan 
tipe hutan tersebut, Kepulauan Aru tidak banyak 
memiliki keragaman ekosistem sehingga 
keanekaragaman hayatinya relative lebih rendah 
dibandingkan hutan hujan tropis pegunungan. 
Meskipun demikian, hutan Aru memiliki 
keistimewaan tersendiri, yaitu sebagai habibat 
beragam hewan endemik.  
 
Fauna di Kepulauan Aru memiliki banyak 
kesamaan dengan fauna di papua, papua Nugini, 
dan Australia 
sehingga bertipe 
australia. Seperti 
kebanyakan wilayah 
Indonesia lainnya, 
keanekaragaman 
fauna di Aru belum 
banyak dikaji. Sejauh 
ini diketahui ada 
beragam jenis 
mamalia, yaitu 10 
jenis marsupial, diantaranya adalah walabi 
(Thylogale brunii) yang berstatus vulnerable13, 15 
jenis kelelawar, 5 jenis tikus, 1 jenis musang, 1 

                                                           
13

 IUCN Red List Category. 2008. 

jenis babi, dan 1 jenis rusa14. Selain itu ditemukan 
jua mamalia air yang diyakini sebagai dugong. 
Dugong tersebut ditemukan di perairan tenang 
yang dikelilingi oleh pulau-pulau bermangrove. 
Dugong memang diketahui menghuni laut Arafura 
dan banyak ditemukan di bagian barat laut 
perairan Aru, yakni di antara Kepulauan Kei dan 
Pulau Papua15. Spesies ini berstatus vulnerable316 

dan tergolong ke dalam appendix 117. Keberadaan 
dugong ini sangat bergantung dengan hutan 
mangrove dan padang lamun perairan. Kehilangan 
atau kerusakan ekosistem mangrove dan padang 
lamun akan sangat mempengaruhi 
keberlangsungan spesies yang terancam punah ini. 
 
Selain mamalia, Aru memiliki beragam jenis ikan 
yang biasa ditangkap oleh nelayan. diantaranya 
kakap, ikan kakatua, burbara, kepala bibir dan 
tuna. Keragaman spesies ikan di wilayah Aru 
sesungguhnya melebihi jumlah tersebut, 
mengingat Laut Arafura yang kaya akan spesies 
ikan. Sayangnya, kajian Ichtiolofauna Aru secara 
komperhensif, terakhir dilakukan pada tahun 1911 
oleh Webber4. 
 
Data herpetofauna seperti amfibi dan reptil juga 
minim, padahal salah satu kekayaan dari wilayah 

                                                           
14

 Aplin K,Pasveer J. 2005. Mammals and other vertebrates from 
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Gambar 11. Kadal Lidah Biru (Tiligua gigas). 
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timur Indonesia adalah melimpanya jenis reptil 
dan amfibi. Dari hasil observasi yang dilakukan 
pada Bulan November 2014, ditemukan 3 spesies 
reptil, yaitu Tiliqua gigas, Varanus indicus 
rouxi,dan Varanus beccari. Tiliqua gigas 
merupakan kadal berlidah biru yang dijuluki 
sebagai ular berkaki empat oleh masyarakat 
setempat. Kadal ini ditemukan di Benjina, namun 
menurut masyarakat, kadal tersebut tersebar 
hampir di seluruh Kepulauan Aru. Reptil tersebut 
biasanya ditemukan di pohon atau semak-semak 
di dalam hutan. Kadal tersebut memiliki panjang 
tubuh 46 cm dengan diameter kepala sebesar 5 
cm. Masyarakat menyebutkan ada dua tipe ular 
berkaki empat yang terdapat di Aru, satu jenis 
yang bagian dadanya berwarna kuning dan lainnya 
berwarna coklat. Ular berkaki empat dengan dada 
berwarna kuning diyakini memiliki racun yang 
mematikan.  
 
Spesies Varanus indicus rouxi dan Varanus beccarii 
masih satu Family dengan komodo (Varinus 
comodoensis), yaitu anggota Varanidae. Kedua 
spesies ini ditemukan di hutan di Desa Lorang, 
Pulau Koba. Varanus indicus rouxi adalah biawak 
mangrove (mangrove monitor-lizard) yang 
memiliki panjang tubuh mencapai 120 cm. spesies 
ini umum di wilayah Indian Pacific termasuk 
Australia (Northern Territory, Queensland); 
Indonesia (Maluku, Papua, Aru); Kiribati; Papua 
New Guinea (Bismarck Archipelago, North 
Solomons. Spesies ini sangat bergantung dengan 
hutan mangrove, karena hanya dapat hidup secara 
alami di ekosistem mangrove dan pesisir. Varanus 
indicus mampu hidup dikondisi air asin untuk 
waktu yang lama karena memiliki kelenjar sekresi 
garam18. 
Varanus beccari (Gambar 12) memiliki ukuran 
tubuh serupa dengan Varinus indicus, namun 
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 Cota M. 2008. Varanus indicus and its presence on the Mariana 
Islands: natural geographic distribution vs. introduction. Biawak. 
2(1): 18-17. 

memiliki corak tubuh yang berbeda. Varinus 
indicus berwarna coklat dengan corak kuning 
sedangkan Varinus beccarii berwarna hitam. 
Varinus beccarii adalah biawak pohon (tree 
monitor-lizard) yang hidup secara arboreal di 
hutan alam. Hewan ini memangsa telur kakatua, 
serangga, dan mamalia kecil. Spsies ini adalah 
biawak endemik Kepulauan Aru19. Meskipun 
hewan ini tidak tercantum dalam daftar merah 
IUCN namun memiliki resiko yang rentan karena 
habitatnya yang terbatas. Hilangnya hutan alam di 
Aru akan mengancam keberadaan hewan endemik 
tersebut. 

 

Hutan Aru Bernyanyi  
 
Hutan Aru yang didominasi pohon-pohon kayu 
berdiameter besar seolah hidup karena kicauan 
burung. Beragam kicauan merdu dari beragam 
family burung terdengar saling bersahutan 
membuat hutan Aru seolah bernyanyi. Masyarakat 
setempat bahkan memberikan apresiasi tersendiri 
terhadap beragamnya jenis burung di Kepulauan 
Aru, diantaranya adalah melalui lagu-lagu daerah. 
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 Koch A, Ziegler A, Böhme W, Arida E, Auliya M. 2013. 
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Gambar 12. Varanus beccarii (tree monitor-lizard), 
spesies biawak endemik Kepulauan Aru, yang sedang 

mengintai sarang burung kakatua. 
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Lagu tersebut antara lain, nyanyian kafadara 
(burung cekakak), nyanyian cendrawasih, dan 
nyanyian gwal-gwal (burung Kedidi). 
 
Hutan Aru seluas 667.889,63 ha20 dihuni oleh 166 
spesies burung21 yang tersebar di ekosistem 
pantai, mangrove, dan hutan dataran rendah. 
Kajian spesifik yang dilakukan di Desa Lorang, 
Pulau Koba selama bulan November 2014 
menemukan 73 spesis burung dari 30 Family. 
Satu-satunya spesies endemik yang ditemukan 
adalah Aplonis mysolensis (perling maluku). Tujuh 
puluh tiga spesis yang ditemukan banyak berasal 
dari Family Accipitriae (elang), Alcedinidae 
(cekakak), Columbidae (merpati), dan 
Psittacidae (nuri) (Gambar 13). Spesies elang 
banyak ditemukan di daerah pesisir dan laut. 
Accipiter soloensis adalah satu-satunya elang 
berstatus migran dari 6 spesies elang yang 
ditemukan. Spesies cekakak ditemukan di pesisir, 
mangrove dan di dalam hutan. Cekakak yang 
paling banyak dijumpai adalah Dacelo tyro 
(Kukabura Aru) dan dari 6 spesies cekakak yang 
ditemukan, hanya satu spesies yang merupakan 
burung migran, yaitu Halcyon sancta. Kicauan 
cekakak dijadikan indikator waktu pasang surut air 
laut oleh masyarakat setempat. 
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  FWI. 2014. Luas Tutpan Hutan di Kepulauan Aru 2013. 
21

 Tarburton MK. Aru Island Bird Checklist. Pasific Advertised 
University, PNG. 

Pulau-pulau Aru memiliki pesisir yang didominasi oleh 
mangrove, termasuk Desa Lorang, Pulau Koba. Kondisi 
ini memberikan kesempatan bagi burung-burung 
migran untuk singgah dan menjadikannya sebagai 
rumah. Dari 73 spesies yang ditemukan, sebanyak 14 
spesies (19%) adalah burung migran. Keempat belas 
spesies tersebut tersebar ke dalam 10 Family. Seluruh 
spesies dari Family Scolopacidae (Kedidi) yang dijumpai 
merupakan burung migran.  

 
Hutan Aru, Surganya Burung-Burung Surga 
Burung-burung surga atau Family Paradisaea 
adalah kelompok burung yang hanya ditemukan di 
hutan hujan tropis Asia Tenggara. Family ini 
endemik di Papua termasuk Kepulauan Aru, Utara 
Maluku, Papua Nugini dan utara-timur Australia. 
Keistimewaan burung-burung ini adalah memiliki 
keindahan dan kerumitan struktur bulu, sehingga 
menjadi contoh luar biasa dari adaptasi evolusi. 
 
Berdasarkan Avibase22,  terdapat 4 spesies 
Paradisaea di Kepulauan Aru, yaitu Cicinnurus  
regius, Paradisaea apoda, Phonygammus 
keraudrenii, Manucodia ater. Dari hasil 
pengamatan di desa Lorang, hanya ditemukan 3 
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spesies Paradisaea, yaitu Paradisaea apoda 
(Gambar 13), Paradisaea rudolphi, dan Cicinnurus 
regius. Spesies Paradisaea apoda dan Cicinnurus 
regius jumlahnya cukup banyak di Kepulauan Aru, 
sedangkan Paradisaea rudolphi menurut IUCN 
tergolong rentan (vulnerable) dan spesies ini 
belum pernah secara spesifik dideskripsikan dari 
Kepulauan Aru  
 
Keindahan Paradisaea apoda (cendrawasih besar) 
sangat terkenal di Aru. Burung ini bahkan menjadi 
icon Kabupaten Aru dan bulunya sering dipakai 
dalam kegiatan adat. Di Hutan Lorang, burung 
cendrawasih sangat dihargai, karena tingginya 
perburuan burung ini, maka masyarakat Lorang 
menerapkan sasi adat untuk cendrawasih di 
desanya. Sasi adat adalah aturan peraturan adat 
tertinggi yang memiliki sanksinya kuat. 
 
Sangat Bergantung Dengan Hutan 

Hutan Aru yang lebat dan batang-batang pohonya 
yang berdiameter besar sangat sesuai untuk 
tempat berbagai jenis burung hidup dan 
berkmbang biak. Beberapa burung sperti kakatua, 
nuri dan cendrawasih sangat membutuhkan 
pohon dengan dahan yang tinggi untuk membuat 
sarang. Hampir semua burung yang ditemukan 

memiliki ketergantungan dengan hutan, hanya 
15% yang memiliki ketergantungan rendah.  
Sebanyak 85% spesies burung yang ditemukan 
bergantung dengan hutan. Dari 85% tersebut, 
sebanyak 26% merupakan spesies dengan 

ketergantungan yang tinggi terhadap hutan 
(Gambar 14). Burung dengan ketergantungan yang 
tinggi diantaranya adalah Paradisaea apoda, yang 
merupakan spesies penting di Aru. Spesies ini 
bersarang di pohon yang tinggi. Saat musim kawin 
tiba, jantan dari spesies tersebut akan menari di 
batang pohon tinggi yang tidak tertutup kanopi 
untuk menarik betina. Meskipun berstatus least 
concern23 dan jumlahnya cukup banyak di Aru,  
spesies tersebut sangat rentan dengan gangguan.  
 
Dari 73 spesies yang ditemukan, sebanyak 4% 
masuk ke dalam kategori rentan (vulnerable) dan 
3% masuk ke kategori hampir terancam (near 
threatened) daftar merah IUCN. Spesies dari 
kedua kategori tersebut adalah spesies-spesies 
dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap 
hutan. Psittrichas fulgidus (nuri kabare) adalah 
satu dari tiga spesies burung yang berstatus 
rentan. Spesies berstatus rentan lainnya yang 
ditemukan adalah Casuarius casuarius (kasuari) 
dan Paradisea rudolphii. Burung dengan status 
hampir terancam (near threatened) diantaranya 
adalah Charmosyna multistriata (perkici garis) dan 
Zonerodius heliosylus (bebek laut).  
 

 
Gambar 15. Status kerentanan burung di Pulau Koba 

berdasarkan kritria IUCN Red List. 

Tingginya tinggkat ketergantungan spesies burung 
terhadap hutan, selayaknya membuat hutan Aru 
tetap dilestarikan. Pembukaan dan alih fungsi 
hutan akan mengancam keberaaan 85% spesies 
burung di Kepulauan Aru.  

                                                           
23

 IUCN Red List Category. 2012. 

4% 3% 
1% 

92% 

Vulnerable
Near Threatened
Data Deficient
Least Concern26% 

59% 

15% 

high

medium

low
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Pulau Koba terhadap hutannya 



Forest Watch Indonesia 2015 

 

 
 

19 

 
 

  

Gambar 16. Hutan Aru menopang sumber kehidupan masyarakat, salahsatunya dalam memanen sagu 
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Indonesia merupakan negara yang memiliki 
kompleks masyarakat dengan kebudayaan yang 
tinggi. Kebudayaan ini ditandai dengan adanya 
pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, 
keilmuan, hukum, adat istiadat dan kemampuan 
yang lain serta kebiasaan yang didapa oleh 
manusia sebagai anggota masyarakat. Adat 
istiadat yang berlaku di suatu kelompok 
masyarakat merupakan cerminan dari sebuah 
gagasan, konsep yang dipengaruhi pula oleh 
keyakinan di masyarakat itu sendiri. Merupakan 
suatu kajian yang menarik ketika kita dapat 
melihat bahwa Indonesia memiliki masyarakat 
yang mampu membentuk sistem religi, sistem 
pengetahuan, sistem matapencaharian hidup, 
bahasa dan kesenian yang mereka susun sendiri, 
mereka pelihara dan dikembangkan sejak nenek 
moyang hingga saat ini.  
 
Manusia dalam pengertian ekologi manusia 
memegang peranan penting dalam lingkungan 
hidup meskipun secara fisik memiliki kelemahan 
yaitu perikehidupan dan kesejahteraannya 
bergantung dengan komponen lain. Oleh karena 
itu manusia diberi kelebihan berupa akal pikiran 
yang dapat membentuk suatu budaya. Pandangan 
filosofis mengenai hubungan manusia dengan 
alam adalah sebagai berikut24:  
1. Kosmosentris (<4000 SM) 

Pandangan manusia terfokus ke alam dengan 
hidup berkelana dan berburu untuk 
mendapatkan makanannya.  

2. Teosentris (4000 SM – abad 16) 
Pandangan manusia memuja Tuhan dan sudah 
mulai mengenal dunia pertanian serta 
berkembang kota-kota pertama di dunia.  
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 Iskandar, Johan. (2014). Manusia dan Lingkungan dengan 
Berbagai Perubahan. Yogyakarta: Graha Ilmu.  
 

3. Antroposentris (abad 17 – abad 20) 
Adanya pemujaan terhadap manusia, cikal 
bakal revolusi ilmiah, dan berakhir pada 
revolusi industri yang melahirkan pandangan 
eko-sentris.  

4. Ekosentris (akhir abad 20) 
Pandangan yang menganggap bumi dan alam 
sebagai pusat kehidupan dan manusia adalah 
bagian dari alam.  

5. Logosentris (awal abad 21) 
Pengembangan di bidang telekomunikasi dan 
informasi yang menuntut manusia untuk 
berpikir lebih teliti, tertib dan benar.  

 
Hubungan manusia dengan alam berlangsung 
secara bertahap dengan peradaban manusia di 
muka bumi ini. Proses perubahan terjadi karena 
manusia adalah makhluk dinamis yang berpikir 
dan bekerja, selalu berusaha memperbaiki nasib 
dan mempertahankan hidupnya. Timbulnya 
perubahan hubungan interaksi manusia dan 
lingkungan sekitar disebabkan oleh faktor internal 
seperti pertumbuhan penduduk dan eksternal 
seperti ekonomi pasar, situasi politik, dan 
kebijakan pemerintah. 
 
Manusia dalam berinteraksi dengan 
lingkungannya dipengaruhi oleh kebudayaan yang 
dimiliki. Jadi sebagai makhluk sosial, berbagai 
kelompok masyarakat mengembangkan budaya 
yang khas untuk diadopsi di daerahnya masing-
masing. Kebudayaan tersebut berupa keseluruhan 
pengetahuan yang dimiliki oleh suatu etnik atau 
suku bangsa. Pengetahuan tersebut berisi 
perangkat model-model pengetahuan yang secara 
selektif dapat digunakan untuk memahami 
menginterpretasikan lingkungan/ekosistem yang 
dihadapi, selain untuk mendorong dan 
menciptakan tindakan-tindakan yang tepat agar 
mereka dapat hidup secara berkelanjutan. Dalam 
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hal ini manusia dalam berinteraksi dengan 
ekosistem terjadi hubungan timbal balik sistem 
sosial dan ekosistem secara terus menerus25. 
 

 Berbagai informasi tentang ekosistem menjadi 
pengetahuan kognitif yang membentuk persepsi 
masyarakat. Informasi dan persepsi tersebut 
diinterpretasikan dan dijadikan analisis kebijakan 
untuk berperilaku serta dapat diwujudkan dalam 
tindakan untuk mengelola lingkungan dan 
ekosistemnya. Maka perilaku manusia terhadap 
ekosistem sangat dipengaruhi oleh informasi dan 
persepsi manusia tehadap ekosistem tersebut. 
Oleh karena itu manusia memiliki kekhasan 
budaya dalam berinteraksi dengan ekosistem 
berupa pandangan hidup, nilai, norma dan aturan 
yang berlaku dalam masyarakat. Melalui hal 
tersebut dapat membentuk pola-pola perilaku 
yang khas dalam komunitas atau masyarakat 
tersebut dalam memperlakukan sumber daya 
alam dan ekosistemnya.  
 
Kekuatan Adat 

Masyarakat adat yang mendiami suatu daerah 
merupakan bagian dari masyarakat tradisional. 
Definisi yang paling sering diacu mengenai 
masyarakat adat berasal dari Kongres Masyarakat 
Adat Nusantara tahun 1999 yang tertera pada 
Surat Keputusan KMAN No. 01/KMAN/1999 yang 
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 Zulkifli, Arif. 2014. Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan. Jakarta: 
Salemba Teknika. 

berbunyi masyarakat adat sebagai komunitas-
komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul 
leluhur secara turun-temurun di atas suatu 
wilayah geografis tertentu, yang memiliki 

kedaulatan atas tanah dan 
kekayaan alam, memiliki 
nilai-nilai sosial budaya 
yang khas, dan mengurus 

keberlanjutan 
kehidupannya dengan 
hukum dan kelembagaan 
adat. Definisi ini memberi 
pengakuan kepada 
masyarakat adat di mana 
sebelumnya mereka 

dikenal sebagai “masyarakat asli”, “masyarakat 
terasing” dan definisi lain yang cenderung tidak 
memberdayakan. Sedangkan di tingkat PBB 
dikenal dengan istilah indegenous people seperti 
yang tercantum dalam deklarasi PBB 26. 
 
Faktor alam dan kedaerahan merupakan pembeda 
yang dapat mengakibatkan kebudayaan setiap 
masyarakat memiliki karakter yang khas. Wilayah 
geografis Indonesia yang merupakan negara 
kepulauan ini pun menjadikan keberagaman 
budaya di setiap masyarakat yang mendiami 
pulau, baik pulau besar hingga pulau kecil. 
Kekayaan budaya yang menjadi kebanggaan 
negeri ini dapat dilihat pada Kepulauan Aru yang 
berada di Maluku Tenggara. 
 

Sejarah 

Kepulauan Aru merupakan bagian dari Kabupaten 
Maluku Tenggara berada di provinsi Maluku. 
Papua berjarak sekitar 150 km di utara Kepulauan 
Aru dan Laut Arafura memisahkan antara 
Kepulauan Aru dan benua Australia dengan jarak 
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Gambar 17. Hubungan Timbal Balik Sistem Sosial dengan Ekosistem. 
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sekitar 550 kilometer27. Menariknya, Kepulauan 
Aru ini terdiri atas pulau kecil hingga pulau 
terkecil.  
 
Gugusan pulau di Kepulauan Aru seperti pulau 
Wokam, pulau Kobror, pulau Trangan, pulau Koba 
dan pulau-pulau kecil lainnya ibaratkan sebuah 
puzzle yang jika disatukan akan membentuk pulau 
yang cukup besar. Setiap pulau ini memiliki garis 
pantai yang bentuknya sesuai dengan pulau di 
sekitarnya. Selat yang memisahkan setiap pulau 
pun seperti sungai kecil yang membelah daratan. 
Pecahan pulau-pulau ini diprediksi terjadi akibat 
adanya peristiwa gempa bumi. Kawasan ini 
merupakan hasil pelenturan ke atas geoantiklinal. 
Selanjutnya terdapat aktivitas erosi yang 
membentuk dataran rendah dan cenderung datar. 
Selain itu terdapat terusan-terusan yang 
memisahkan pulau satu dengan yang lainnya 
akibat dari rekahan-rekahan terbentuknya 
Kepulauan Aru28.   
 
Fenomena alam ini sesuai dengan sejarah 
kebudayaan masyarakat Kepulauan Aru. 
Sejarah/asal usul wilayah Kepulauan Aru 
dipaparkan oleh masyarakat termasuk pula oleh 
seorang kepala adat. Pemaparan setiap orang dari 
wilayah berbeda akan terdapat perbedaan alur 
cerita. Berikut merupakan beberapa versi sejarah 
masyarakat Kepulauan Aru. 
 
1. Terdapat dua orang bersaudara yaitu Jipar dan 

Nolpui yang menempai pulau kosong bernama 
Eno. Suatu hari Jipar pergi melaut seorang diri dan 
secara tidak sengaja mematahkan alat penangkap 
ikan milik Nolpui. Jipar tidak mengakui 
kesalahannya dan terjadilah perkelahian. Jipar 

                                                           
27

 Healey, Christopher. 1995. Traps and trapping in the Aru islands. 
Cakalele, Vol. 6 (1995): 51-65. Northern Territory University 
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 Hermanto, B. 1991. Analisis Geomorfologi untuk Evaluasi 
Kemampuan Lahan di Kawasan Pesisir Kepulauan Aru, Maluku 
Tenggara. Balai Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut, 
Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi. LIPI.   
 

pun mendatangi untuk meminta pertolongan 
Datuk Gudor dan beliau mengatakan akan terjadi 
gempa bumi. Keesokan harinya terjadilah gempa 
bumi yang menyebabkan masyarakat pergi ke 
pecahan pulau-pulau lainnya dan hidup 
menyebar29. 

2. Pada zaman dahulu terdapat suatu gempa dahsyat 
yang menyebabkan suatu pulau bernama pulau 
Eno Karang yang berada di bagian selatan 
tergoncang hebat. Masyarakat yang mendiami 
pulau tersebut menyelamatkan diri ke pulau-
pulau di sekitarnya dan mereka diselamatkan oleh 
datuk (leluhur) berupa ikan mangar, burung goal-
goal, burung malgwar, hiu dan paus. Masyarakat 
yang diselamatkan oleh para datuk ini menyebar 
dan mendiami di setiap pulau di Kepulauan Aru30. 

3. Gempa bumi dahsyat berasal dari pulau Eno 
Karang yang terjadi sejak 50.000-60.000 tahun 
yang lalu31. 

4. Akibat adanya gempa dahsyat di pulau Eno 
Karang, masyarakat kepulauan Aru dibagi menjadi 
dua bagian komunitas adat besar yaitu Ursia dan 
Urlima. Ursia memiliki datuk berupa ikan hiu 
martil dan membawa ke bagian utara, sedangkan 
masyarakat Urlima memiliki datuk berupa ikan 
paus dan membawa ke bagian selatan Kepulauan 
Aru32.   

 
Sejarah masyarakat adat Kepulauan Aru  
merupakan hal penting sebagai cikal bakal 
peradaban yang memiliki nilai kekayaan luhur 
budaya bangsa. Eksplorasi mengenai tradisi 
dalam masyarakat adat Kepulauan Aru serta nilai-
nilai budaya di dalamnya merupakan upaya yang 
perlu dilakukan sekaligus untuk mengkaji 
eksistensi masyarakat adat aru terkait oleh 
perkembangan budayanya. Ruang eksplorasi dan 
pengkajian kearifan lokal menjadi nilai strategis 
untuk mengetahui budaya lokal.  
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Kelembagaan Adat 

Kelembagaan merupakan perilaku sosial yang 
sudah mengakar dan berlangsung terus menerus 
atau berulang. Hal ini dapat dilihat bahwa perilaku 
sosial tidak membatasi lembaga pada peraturan 
yang mengatur perilaku tersebut sehingga peran 
lembaga sebagai alat untuk memusatkan 
perhatian dan pengertian mengapa orang 
berperilaku sesuai atau bertentangan dengan 
peraturan yang ada33. 
 
Eksistensi masyarakat adat Kepulauan Aru dapat 
diwujudkan dalam bentuk adanya kelembagaan 
adat. Lembaga adat merupakan sebuah organisasi 
kemasyarakatan baik yang dibenuk maupun yang 
secara wajar telah tumbuh dan berkemban di 
dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan. 
Selain itu di dalam suatu masyarakat hukum adat 
terdapat kewenangan untuk mengatur, mengurus 
dan menyelesaikan berbagai permasalahan 
kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu 
pada adat istiadat dan hukum adat yang 
berlaku.To establish a sense of order (universal). 
 
Dalam suatu kelembagaan yang berlaku di 
masyarakat adat Kepulauan Aru, terdapat  pihak 
yang telah membuat aturan sejak nenek moyang, 
pengawas dijalankannya aturan dan pihak yang 
melaksanakan aturan tersebut (masyarakat adat 
pada umumnya). Seiring berkembangnya waktu, 
rule of game (tata aturan)  bersifat dinamis dan 
cenderung akan selalu berkembang. Kelembagaan 
adat yang berjalan di masyarakat memiliki tujuan 
yang bersifat umum dan tujuan akhirnya bersifat 
spesifik. Berikut tujuan dibentuknya suatu 
kelembagaan adat: 
 

                                                           
33

 Djogo et.al. 2003. Kelembagaan dan Kebijakan dalam 
Pengembangan Agroforestry. World  Agroforestry Centre (ICRAF). 
Bogor.  
 

1. Menciptakan tatanan yang teratur (bersifat 
universal) 

2. Menciptakan keadilan sebagai cerminan dari 
keteraturan 

3. Sebagai gugus dari aturan formal dan informal 
yang digunakan untuk meredam konflik 
kepentingan 

 
Struktur kelembagaan masyarakat adat Kepulauan 
Aru secara terperinci memiliki perbedaan di setiap 
wilayah adatnya. Namun secara garis besar dapat 
digambarkan pada gambar berikut.  

 
Gambar 18. Struktur Kelembagaan Masyarakat Adat 

Kepulauan Aru. 

Masyarakat adat Kepulauan Aru memiliki bahasa 
lokalnya sendiri untuk menyebut Kepulauan Aru. 
Kepulauan Aru secara garis besar disebut dengan 
istilah jargaria atau jarjuir yang berarti bumi Aru 
atau tanah Aru. Kepulauan Aru merupakan 
wilayah besar yang menjadi tempat tinggal 
masyarakat dimana terdiri dari kepulauan yang 
dipisahkan oleh selat-selat. Kelembagaan adat 
yang berlaku di masyarakat diciptakan 
berdasarkan komunitas besar yang mendiami 
seluruh kepulauan hingga komunitas kecil yang 
terdiri atas marga/galan.  
 
Ursia dan Urlima merupakan dua komunitas besar 
yang berada di Kepulauan Aru. Masyarakat yang 
termasuk ke dalam komunitas besar Ursia berada 
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di Kepulauan Aru bagian utara, sedangkan Urlima 
berada di bagian selatan. Berdasarkan sejarahnya, 
seluruh masyarakat berasal dari selatan pulau Aru 
yaitu pulau Eno Karang. Karena ada gempa yang 
besar maka masyarakat bermigrasi ke pulau Aru 
yang terpecah menjadi kepulauan-kepulauan kecil. 
Masyarakat mempercayai bahwa nenek moyang 
mereka bermigrasi dengan dibantu oleh datuk 
mereka berupa hewan. Masyarakat yang termasuk 
ke dalam Ursia diselamatkan oleh datuk berupa 
ikan hiu martil dan membawanya hingga ke utara, 
sedangkan Urlima diselamatkan oleh ikan paus 
yang membawanya ke selatan.  
 
Dalam kehidupan bermasyarakatnya, masyarakat 
adat Kepulauan Aru membagi komunitas besar 
Ursia menjadi tiga bagian yaitu Ursia Ngum-Ngum, 
Ursia Kada-Kada dan Ursia Toka-Toka yang tinggal 
di bagian utara. Komunitas besar ini dibagi lagi 
menjadi beberapa marga/galan/mata belang yang 
tinggal menyebar di beberapa desa. Dalam 
masyarakat adat Kepulauan Aru, mereka sering 
menggunakan istilah mata belang untuk menyebut 
marga.  
 
Mata belang merupakan marga yang dimiliki oleh 
setiap orang di kalangan masyarakat. Mata belang 
menunjukkan ikatan saudara yang dimiliki antar 
keluarga dan ditunjukkan melalui nama belakang 
setiap warga di Kepulauan Aru. Galan setiap orang 
diturunkan melalui keturunan laki-laki. Nama 
galan dapat didapatkan dari peristiwa yang 
ditandai dengan tanda-tanda alam, datuk/leluhur 
dan sejarah, misalnya:   
 Mata belang Telwu: alang-alang di hutan 
 Mata belang Mesiang: pohon mei (ketapang) 

sebagai tempat teripang 
 Mata belang Ganobal: ikan mangar 
 Mata belang Dakael: burung goal-goal 
 Mata belang Djermor: peristiwa ditinggalnya 

datuk di suatu pantai,   membuat gambar kapal 
dari  “djiri” (garis) dan akhirnya membentuk 
sebuah kapal yang dapat dikendarai.  

 
“Jika terdapat orang asing dari pulau 
seberang datang ke daerah kita, dan 
mengatakan memiliki mata belang yang 
sama dengan salah satu mata belang di 
daerah yang dia datangi, maka kami 
sebagai tuan rumah akan mengantarkan 
ke rumah warga yang memiliki mata 
belang yang sama dengannya. Kami 
akan senang dan menganggapnya 

saudara dari jauh.” (Telwu, 2014)34 
 

Sebagai salah  satu  kabupaten di wilayah Provinsi 
Maluku, Kepulauan Aru terbagi menjadi beberapa 
wilayah administratif berdasarkan letak pulaunya 
seperti kecamatan dan desa. Setiap desa dipimpin 
oleh seorang Kepala desa yang bertanggung jawab 
atas dinamika kependudukan masyarakat suatu 
desa. Namun masyarakat Kepulauan Aru sebagai 
masyarakat adat memiliki regulasi kepemimpinan 
adat sendiri untuk mendukung kehidupan sehari-
harinya. Dalam kelembagaan adat, wilayah yang 
mereka huni disebut dengan istilah nata/fanua 
yang serupa dengan kampung (desa).   
 
Struktur kelembagaan adat dalam wilayah 
nata/fanua dipimpin oleh para tetua adat yang 
disebut tetua marga yang memimpin setiap marga 
(mata belang). Dalam satu mata belang dalam 
satu nata terdapat lebih dari satu tetua marga. 
Tetua marga adalah orang yang dianggap paling 
dihormati dan dapat memimpin mata belang  
yang dimilikinya. Para tetua marga dalam satu 
wilayah adat dapat melakukan pertemuan adat 
dimana membahas segala bentuk bahasan tentang 
kehidupan masyarakat di luar kepentingan di 
struktur pemerintahan. Pertemuan tersebut dapat 
membahas perihal resolusi konflik, pernikahan, 
kelahiran, pembagian hasil panen, dll. 
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Wilayah Adat 

Wilayah adat merupakan wujud adanya hubungan 
masyarakat adat atas tanah, air dan kekayaan di 
dalamnya. Mereka telah memiliki wilayah adat 
berdasarkan sejarah dan nenek moyang mereka. 
Wilayah adat menunjukkan keberadaan serta 
eksistensi masyarakat adat dan wilayahnya untuk 
menunjang kebutuhan hidup mereka. Wilayah 
adat juga menjadi wadah dalam mengabadikan 
sejarah asal-usul komunitas, kelembagaan adat 
dan hukum adat serta praktik pengelolaan 
wilayahnya. 
 
Wilayah adat yang menjadi sumber hidup dan 
tanah ulayat bukan semata-mata merupakan 
barang produksi yang memiliki nilai ekonomi 
melainkan juga menyangkut sistem religi, sosial, 
dan budaya. Dalam kepemilikan wilayah adat di 
dalam masyarakat memerlukan adanya35:  
1. Motivasi & insentif paling kuat untuk 

melindungi SDA dan LH dibanding pihak-pihak 
lain karena terkait langsung dengan 
keberlanjutan kehidupan mereka. 

2. Pengetahuan adat (tradisional) untuk 
melestarikan & memanfaatkan sumberdaya 
alam secara lestari di wilayah adatnya. 

3. Hukum adat agraria/SDA untuk ditegakkan  
4. Kelembagaan adat untuk mengurus dan 

mengatur interaksi harmonis antara mereka 
dengan alam sekitarnya. 

5. Konsep penguasaan lahan/wilayah adat yang 
menjaga keseimbangan yang dinamis antara 
hak individual sebagai warga dan hak kolektif 
dan komunal sebagai satu komunitas adat 
yang otonom/berdaulat.  

 
Sebagai masyarakat adat, masyarakat Kepulauan 
Aru memiliki wilayah adat yang telah terbagi habis 

                                                           
35

 Nababan, Abdon. 2014. Otonomi Masyarakat Adat Dalam 
Undang-Undang Desa: Peluang dan Tantangan Dalam Pelaksanaan 
Reforma Agraria. Workshop dan Konsorsium Pembaruan Agraria. 
Jakarta.  
 

untuk setiap mata belang. Pembagian wilayah 
adat ini salah satunya berfungsi sebagai wilayah 
untuk memenuhi matapencaharian mereka. 
Satuan wilayah adat di kepulauan Aru disebut 
nata/fanua, yaitu serupa dengan kampung. Setiap 
nata ditinggali oleh beberapa galan besar dimana 
setiap galan memiliki petuanan yaitu wilayah 
daratan berupa kebun dan hutan serta wilayah 
laut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai 
contoh sebagai berikut: 

Gambar 19. Nata/Fanua dan Mata Belang yang 
Tinggal di Dala 

Gambar di atas merupakan contoh eksistensi 
mata belang di salah satu fanua yang berada di 
desa Lorang, Kecamatan Aru Tengah, pulau Koba. 
Desa Lorang merupakan salah satu desa yang 
terdapat beberapa mata belang di dalamnya, 
terdiri dari enam mata belang. Setiap mata belang 
memiliki wilayah adatnya berupa petuanan. 
Petuanan merupakan wilayah adat yang dimiliki 
oleh setiap mata belang dimana terdapat sumber 
daya alam yang dapat menunjang kehidupan 
masyarakat. Setiap petuanan biasanya memiliki 
hasil bumi berupa tanaman pangan, tanaman 
hortikultura, hewan buruan, ikan, maupun kayu. 
Wilayah petuanan dapat berupa ladang, hutan 
bakau, hutan dataran rendah dan laut.  
 
Terdapat aturan dalam penggunaan petuanan di 
setiap kampung. Di desa Lorang, mata belang 
Bedidi dan Djermor memiliki petuanan yang 
terbesar.  Masyarakat Kampung Lorang berhak 
untuk mengolah hasil bumi di wilayah petuanan 
mata belang Bedidi dan mata belang Djermor atas 
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seizin pemilik petuanan. Sedangkan mata belang 
lain seperti Dakael, Gaetedi, Leftahuran, Ganobal 
dan Goin memiliki wilayah petuanan di pulau lain. 
Setiap mata belang berusaha untuk tidak terdapat 
sengeketa untuk memperebutkan wilayah 
petuanan maupun hasil bumi di dalamnya. Oleh 
karena itu mereka memiliki peraturan adat 
mengenai pembagian wilayah adat beserta hasil 
bumi sehingga kehidupannya selalu damai dan 
tidak terdapat kesenjangan sosial.  
 

Kearifan Lokal 

Kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku 
hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan 
lingkungan tinggalnya dengan arif bijaksana. 
Pengalaman dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya memunculkan sistem pengetahuan baik 
yang berhubungan dengan lingkungan maupun 
sosial. Kearifan lokal merupakan wujud dinamis 
dari suatu kebudayaan yang akan berubah sesuai 
dengan waktu, dan tatanan ikatan sosial budaya 
yang berlaku dalam masyarakat36.  

 
Sistem sosial 
Masyarakat adat kepulauan Aru saat ini terbagi di 
wilayah administratif berupa desa untuk 
mengikuti aturan dari pemerintah. Meskipun 
demikian, mereka masih menjunjung tinggi adat 
istiadat mereka dalam kehidupan 
bermasyarakatnya. Penentuan wilayah adat 
berupa petuanan merupakan salah satu wujud 
penggunaan kearifan lokal untuk memenuhi 
kebutuhan hidup dan berjalan dengan damai. 
Beberapa nilai-nilai/norma serta perilaku sebagai 
wujud kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi di 
masyarakat di antaranya: 

 
1. Sitakaka Walike:  

                                                           
36

 Akhmar, AM dan Syarifuddin.  2007. Mengungkap Kearifan 
Lingkungan Sulawesi Selatan, PPLH Regional Sulawesi, Maluku dan 
Papua, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI dan Masagena 
Press. Makasar 

Sitakaka Walike merupakan filosofi masyarakat 
yang merupakan wujud masyarakat bersatu padu 
dan merasa satu saudara. Sebagai contoh bahwa 
masyarakat Kepulauan Aru merupakan keturunan 
dari rumpun besar dan akhirnya terbagi ke 
beberapa galan di bawahnya dan menyebar secara 
merata di seluruh wilayah kepulauan. Ketika suatu 
saat terdapat seseorang yang datang ke wilayah 
yang jauh dan mengaku dari rumpun yang sama 
(meskipun berbeda galan), maka tuan rumah akan 
dengan senang hati menunjukkan tempat untuk 
beristirahat dan mengucapkan “disinilah 
rumahmu”. Sehingga dengan adanya perbedaan 
tempat tinggal dan galan, masyarakat kepulauan 
Aru ini merasa sedarah dan satu saudara akibat 
adanya rumpun besar meskipun tinggalnya sudah 
menyebar.  
 
Adanya sebuah lagu yang menggambarkan rasa 
persaudaraan yang tinggi37. 

 
Ursia-Urlima 

“Kita orang jadi satu 
Adik kakak jadi satu 
Saling pegang tangan di pulau Babi 
Kita duduk, kalian pergi ke laut 
Dimana kau berada kau akan kembali 
Kapan lagi mau pulang? 

Kita semua satu keluarga” (Obet Gaetedi)       
                  

2. Upaya penyelesaian konflik 
Beberapa konflik terjadi di sekitar masyarakat 
seperti mengenai wilayah petuanan yang tumpang 
tindih. Oleh karena itu dilakukan penyelesaian 
konflik oleh masyarakat. Dalam meredakan konflik 
dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu yang 
pertama melalui adat, desa, kemudiah aparat yang 
berwajib. Upaya penyelesaian konflik melalui adat 
di antaranya:  
a. Molo sabuang :  
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 Gaetedi, Obet. 2014: Hasil wawancara 
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Jika terdapat dua pihak yang mengalami 
konflik dan tidak mendapatkan titik terang, 
maka dilakukan Molo sabuang yaitu adu 
kekuatan menyelam ke dasar laut. Bagi pihak 
yang muncul ke permukaan terlebih dahulu 
maka dia yang kalah, sedangkan bagi pihak 
yang masih kuat bertahan di dasar laut, maka 
dia adalah pihak yang menang/benar.  

b. Sumpah Sopi :  
Kedua pihak yang mengalami konflik 
bersumpah atas nama leluhur dan Tuhan 
kemudian meminum sopi. Jika terdapat salah 
satu pihak yang mengalami sakit atau 
meninggal setelah melakukan sumpah sopi, 
maka dia lah pihak yang kalah. Sedangkan 
pihak yang masih sehat dan hidup adalah 
pihak yang menang/benar.  

c. Makan tanah :  
Kedua pihak yang mengalami konflik 
bersumpah atas nama leluhur dan Tuhan 
dilanjutkan dengan meminum campuran air, 
tanah dan tetesan darah kedua belah pihak. 
Jika terdapat salah satu pihak yang 
mengalami sakit atau meninggal setelah 
melakukan sumpah sopi, maka dia lah pihak 
yang kalah. Sedangkan pihak yang masih 
sehat dan hidup adalah pihak yang 
menang/benar.  

d. Sasi sirkodar:  
sasi sirkodar adalah upaya menyelesaikan 
konflik dengan mendatangkan wanita yang 
bersikap netral dan disimbolkan 
menggunakan sarung. Wanita tersebut akan 
menyatakan keputusan siapa pihak yang 
benar beserta alasannya. Keputusan ini 
bersifat mutlak dan harus dipatuhi  

 
3. Ritual melahirkan 
Saat ini beberapa desa sudah dibangun puskesmas 
sebagai pelayanan kesehatan. Namun beberapa 
masyarakat masih ada yang melakukan upaya 
pengobatan menggunakan cara tradisional. Salah 
satu contoh adalah ritual melahirkan. Seorang ibu 

hamil dengan dibantu oleh biang (dukun beranak) 
akan melakukan proses melahirkan di rumah 
mereka tepatnya di pojok kamar. Kaki ibu tersebut 
akan disangga menggunakan sebuah papan. Ketika 
bayi sudah keluar, sang ibu akan dipukul-pukul 
oleh biang menggunakan daun besar yang 
dipercayai dapat menyembuhkan.   

 
4. Ritual potong rambut bayi 
Rambut bayi yang baru lahir tidak boleh dipotong 
oleh siapapun. Yang berhak memotong rambut 
bayi adalah sanak saudara dari pihak ayah 
maupun ibu. Saat ini tradisi ini masih berlaku.  
  
Sistem Kepercayaan 

1. Kepercayaan adat 
Saat ini sebagian besar masyarakat masih 
mempercayai kepercayaan adat yang sudah 
dijalankan dari nenek moyang. Mereka 
menggunakannya di segenap lapis kehidupan, 
salah satunya di alam sebagai tempat tinggal 
mereka.  
2. Kepercayaan agama 
Sebagian besar masyarakat Kepulauan Aru 
merupakan penganut agama Kristen. Kepercayaan 
agama Kristen masuk pada sekitar tahun 1885 dan 
mengalami proses perkembangan. Selain itu 
agama Islam mulai masuk dan berkembang di 
masyarakat. Masuknya agama ini menyebabkan 
adanya sebagian perubahan pandangan hidup 
masyarakat untuk mempercayai Tuhan. Namun 
mereka tetap memelihara nilai tradisi yang 
digunakan sebagai penyeimbang. Rasa 
persaudaraan yang tinggi timbul salah satunya 
karena persamaan kepercayaan. Misalnya di desa 
Lorang terdapat peringatan ulang tahun Gereja 
Protestan setiap tanggal 17 November. Acara yang 
dilakukan adalah mengundang desa sebelah untuk 
melakukan ibadah dan makan bersama. Tuan 
rumah menyambut kedatangan tamu secara 
meriah dengan iringan musik dan tari-tarian.  
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Sistem tukar  
Masyarakat Aru saat ini masih memberlakukan 
sistem tukar menggunakan barang untuk 
beberapa keperluan. Sebagai contoh di desa Rebi 
empat buah kelapa kering digunakan untuk 
menukar satu buah mie instan. Selain itu 
masyarakat menyerahkan 10% hasil pertanian 
mereka kepada gereja untuk dijadikan biaya 
operasional gereja. 

 
Hubungan Antara Masyarakat dan Lingkungan  
Masyarakat adat merupakan komunitas yang telah 
mendiami wilayahnya sejak zaman leluhur dan 
nenek moyang mereka. Mereka bertahan hidup 
dengan memanfaatkan sumber daya alam dan 
hasil bumi dari alam wilayah mereka tinggal. 
Dengan adanya kelembagaan adat dan hukum 
adat sebagai alatnya, masyarakat adat Kepulauan 
Aru mampu mengelola dan melindungi lingkungan 
alam mereka secara lestari. Pengelolaan dan 
perlindungan lingkungan alam secara adat bersifat 
fleksibel dan umumnya dilakukan melalui 
musyawarah dan bermanfaat secara efektif38.  
 
Masyarakat adat Kepulauan Aru memiliki kearifan 
lokal dalam pengelolaan lingkungan yang 
merupakan bagian dari ekologi. Kearifan ekologi 
dapat berupa pengetahuan, keyakinan, 
pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan 
yang menuntun perilaku manusia dalam 
kehidupan di dalam komunitas ekologi. Pada 
umumnya kearifan ekologi tersebut dimiliki dan 
disebarluaskan secara kolektif kepada semua 
anggota komunitas serta penyebarluasannya 
menggunakan bahasa lokal. Pengetahuan tersebut 
terdiri dari beberapa aspek seperti jenis tanaman, 
jenis binatang, batuan dan mineral, permukaan 
topografi, tata guna lahan, jenis dan kesuburan 
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 Magdalena. 2013. Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan dan 
Perlindungan Hutan di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat dan Desa 
Setulang, Kalimantan Timur. JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi 
Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 110 – 121 

tanah, tipe vegetasi, penggunaan tumbuhan dan 
binatang untuk bahan obat-obatan, penyakit 
manusia dan hewan, gejala meteorologis, dan lain-
lain39.  
 
Hubungan Masyarakat dan Hutan   

Perlindungan dan pengelolaan hutan di Kepulauan 
Aru tidak lepas dari peranan masyarakat lokal 
yaitu masyarakat adat Kepulauan Aru itu sendiri. 
Kelestarian hutan beserta isinya tergantung 
kepada partisipasi masyarakat lokal dalam usaha 
konservasinya. Hutan adat beserta wilayah di 
sekitarnya merupakan tanggung jawab moral bagi 
masyarakat untuk menjaganya karena telah dapat 
memenuhi kebutuhannya. Masyarakat lokal 
menyadari bahwa hasil bumi di dalam hutan pun 
juga merupakan hal yang harus dijaga mengingat 
sumber daya alam akan habis dan berkurang jika 
tidak dikelola secara lestari. Kearifan lokal 
masyarakat Kepulauan Aru sangat berperan 
penting dalam pengelolaan hasil hutan. Berikut 
merupakan upaya pelestarian hutan beserta 
sumber daya alam di dalamnya.  

 
Kearifan Lokal Masyarakat Adat Terhadap Satwa  
Satwa di dalam hutan merupakan sahabat 
sekaligus sumber penghidupan bagi masyarakat 
Kepulauan Aru. Mereka sadar bahwa satwa juga 
merupakan makhluk hidup yang harus dijaga. 
Mereka pun memiliki sistem dan waktu berburu 
yang tepat supaya tidak terjadi perburuan yang 
berlebihan. Uraian di bawah  ini merupakan 
kearifan lokal dalam menjaga dan mengelola 
satwa hutan   
a. Upacara bakar alang-alang  

   Upacara ini dilakukan setiap bulan Oktober di 
desa Marfenfen pulau Terangan, yaitu dengan 
membakar alang-alang di padang rumput tepi 
hutan. Bulan Oktober adalah bulan baik 
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 Iskandar, Johan. (2014). Manusia dan Lingkungan dengan 
Berbagai Perubahan. Yogyakarta: Graha Ilmu.  
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waktu berkembang biaknya hewan hutan 
seperti rusa dan babi. Oleh karena itu dengan 
dibakarnya alang-alang mengakibatkan 
hewan-hewan di hutan berkeliaran, kemudian 
masyarakat akan memanah hewan tersebut. 
Hewan hasil panah akan dibagi rata kepada 
masyarakat desa secara merata.  

 
b. Lagu untuk cendrawasih40: 
Fanando Goa  

 
“Pagi-pagi sekali saya ke hutan 

  Ambil panah dan parang 
  Dengan tujuan duduk di sarang Cendrawasih 
  Dari leluhur hingga saat ini 
  Irian dan Aru jadi satu  

Sudah selesai kegiatan akhirnya istirahat” 
(Obet Gaetedi) 

 
c. Sasi cendrawasih  

Sebagian masyarakat memiliki kebiasaan 
berburu burung Cendrawasih untuk dijual. 
Namun mereka sadar untuk tidak berburu 
berlebihan dan memiliki pola waktu berburu 
yang tepat dengan menerapkan sasi 
Cendrawasih. Cendrawasih memiliki siklus 
pertumbuhan bulunya pada bulan November 
ditandai dengan kebiasaan mencabuti 
bulunya. Oleh karena itu pada bulan 
November hingga Mei, masyarakat 
memberlakukan sasi Cendrawasih.   
 

d. Sasi walet  
Walet merupakan sumber penghidupan 
masyarakat. Mereka mengambil sarangnya 
untuk dijual ke pengumpul. Walet tinggal di 
dalam goa dan masyarakat memiliki aturan 
pengambilan sarang walet dalam wujud sasi.  
 
 
 

                                                           
40

 Gaetedi, Obet. 2014: Hasil wawancara 

e. Melepaskan buruan betina 
Masyarakat memenuhi kebutuhan proteinnya 
dengan cara berburu rusa, babi, maleo, 
kasuari dll. Sampai saat ini di hutan yang 
masih lestari masih mudah menemukan 
hewan buruan. Mereka menangkap dengan 
memasang bubu (perangkap/jerat) yang 
dipasang pada jalur hewan buruan. Mereka 
lebih sering melakukan perburuan pada 
malam hari karena hewan saat itu sedang 
keluar. Selain itu masyarakat lebih senang 
berburu ketika hujan karena suara tetesan air 
hujan dapat menyamarkan telinga buruan 
yang sensitif. Namun ketika masyarakat hasil 
buruannya berupa betina dan sedang hamil 
maka akan dilepaskan.  

 
Kearifan lokal masyarakat adat terhadap 
hutan  
Masyarakat menganggap hutan adalah sebagai 
sumber penghidupan. Segala aspek kehidupan 
bermuara dari keberadaan hutan, baik hutan 
dataran rendah maupun hutan bakau. Fungsi 
hutan untuk masyarakat di antaranya:   

 
a. Identitas :  
Setiap masyarakat adat memiliki marga yang 
diturunkan dari leluhur mereka. Setiap marga 
memiliki petuanan, yaitu wilayah adat yang 
menunjukkan kepemilikan mereka. Setiap 
petuanan dapat berupa wilayah daratan dan 
wilayah laut. Wilayah darat dapat berupa 
ladang/kebun/dusun dan hutan. 
 
b. Berladang :  
Masyarakat membuka sebagian kecil wilayah 
hutan untuk menjadi ladang/kebun/dusun. 
Mereka memanfaatkan wilayah tersebut 
dengan ditanami tanaman pangan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Selain 
itu mereka menanam tanaman yang memiliki 
nilai ekonomi seperti kopra dan sagu sehingga 
hasilnya dapat dijual.  
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c. Berburu :  
Masyarakat memenuhi kebutuhan proteinnya 
dengan cara berburu rusa, babi, maleo, kasuari 
dll. Sampai saat ini di hutan yang masih lestari 
masih mudah menemukan hewan buruan. 
Mereka menangkap dengan memasang bubu 
(perangkap/jerat) yang dipasang pada jalur 
hewan buruan.  
 
d. Mengambil hasil hutan :  
Hasil hutan yang diambil dapat berupa kayu, 
madu, rotan, daun pandan, tanaman obat, dll. 
 
e. Mencegah daratan dari pasang air laut :  
tumbuhnya hutan bakau mengelilingi pulau-
pulau di Kepulauan Aru melindungi pulau-
pulau kecil dari pasang surut air laut. Selain itu 
juga dapat mencegah intrusi air laut.  
 
f. Pelindung dari bencana alam : 
Dengan adanya vegetasi hutan bakau dan 
hutan dataran rendah melindungi faktor-faktor 
pendukung lingkungan hutan di dalamnya 
sehingga dapat mencegah timbulnya atau 
meminimalisasi bencana alam seperti banjir, 
tanah longsor, kekeringan dan abrasi pantai.  

 
Untuk menjaga keberadaan hutan, masyarakat 
secara turun temurun telah menggunakan 
kearifan lokal mereka dalam mengelola serta 
memanfaatkan hutan, di antaranya:  

 

 Sasi (larangan) 
Sasi adalah bentuk pengelolaan sumber daya 
alam di darat maupun di laut dengan 
memberi periode waktu untuk tumbuh 
sehingga didapatkan hasil yang optimal. Di 
dalam sasi terdapat aturan masyarakat untuk 
mengambil dan mengelola hasil bumi di darat 
maupun di laut. Sasi juga dapat digunakan 
sebagai penanda suatu wilayah (petuanan). 

Sasi yang digunakan untuk mengatur 
pengambilan hasil panen dapat diberlakukan 
pada tanaman budidaya seperti kelapa, 
lemon, sagu, dan tanaman lainnya. Sedangkan 
sasi batas wilayah digunakan untuk menandai 
wilayah petuanan milik marga tertentu.  
 
Masyrakat Kepulauan Aru dalam mengatur 
pengambilan hasil bumi dan batas wilayah 
digunakan dua macam sasi:  
 Sasi adat : aturan yang digunakan 

berdasarkan kepercayaan terhadap 
leluhur.  

 Sasi agama : aturan yang digunakan atas 
dasar kepercayaan terhadap Tuhan. Sasi 
agama di Aru terdiri atas sasi gereja dan 
sasi masjid. Tahapan melakukan sasi 
gereja adalah: 
1. Mendaftarkan tanaman yang akan 

disasi kepada pendeta 
2. Membayar uang natsar dengan 

jumlah bergantung pada kemampuan 
warga 

3. Kebun atau tanaman yang akan di 
sasi diumumkan pada ibadah gereja 

4. Kebun atau tanaman yang sudah 
selesai di sasi diumumkan kembali 
pada ibadah gereja 

Tahapan pendaftaran sasi masjid kurang lebih 
sama, hanya istilah “uang natsar” diganti 

“uang salawat” dan diumumkan oleh imam 
masjid.  

Sangsi pelanggar sasi adalah:  
 Kepercayaan masyarakat akan tiba suatu 

bencana seperti sakit atau kematian. Oleh 
karena itu harus minta maaf dan mohon 
ampun terhadap leluhur/Tuhan.  

 Membayar gong dan gigi gajah sebagai 
simbol pembayaran dalam bentuk harta 

 Membayar sejumlah uang berdasarkan 
kemampuan.  
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 Melakukan ritual adat seperti molo 
sabuang, minum sopi, makan tanah, atau 
sasi sirkodar. 

 

 Antar padi  
Kampung Koba Dangar adalah salah satu 
kampung yang dikenal sebagai penghasil beras 
terbesar di Kepulauan Aru. Beras yang mereka 
tanam hasil panen dari padi ladang. Mereka 
memanen padi ladang tersebut setiap satu 
tahun sekali. Setiap lima tahun sekali akan 
diadakan upacara besar mengantar padi ke 
beberapa kampung. Padi diantar menggunakan 
kapal dan kole-kole digunakan sebagai simbol.  
 

 Pemanfaatan hasil hutan 
Kehidupan masyarakat bertumpu pada hasil 
hutan. Hasil hutan tersebut dimanfaatkan oleh 
masyarakat untuk kebutuhan makan (kayu 
bakar) hingga papan (rumah). Berikut 
merupakan beberapa jenis tanaman hutan 
yang dimanfaatkan oleh masyarakat.  
 Kayu besi : rumah 
 Kayu katondeng : kapal 
 Kayu merah : busur panah 
 Pelepah sagu : busur panah 
 Kayu ular : obat malaria 
 Kayu meranti : rumah, kapal 
 Kayu bakau : kayu bakar 
 Buah raja : makanan 
 
Hubungan Masyarakat Terhadap Air  
Wilayah Kepulauan Aru yang berbentuk datar 
mengakibatkan adanya sumber air yang 
terbatas namun dapat mencukupi kebutuhan 
masyarakat di sekitarnya. Masyarakat  
mengakses sumber air melalui sumur dan mata 
air. Tidak ada sasi atau larangan sebagaimana 
untuk hasil hutan dan laut, namun masyarakat 
terbukti dapat menjaga dan mengelola sumber 
air tersebut dengan baik. Air oleh masyarakat 
Aru digunakan unuk beberapa fungsi utama 

yaitu seperti untuk air minum, keperluan 
sehari-hari yaitu mencuci baju dan piring, serta 
pangkur sagu yaitu mencuci dan memeras sagu 
sehingga didapatkan sarinya. Sumber air 
masyarakat didapatkan dari:  

 

 Sumur :  
Masyarakat kepulauan Aru melakukan 
penggalian sumur dangkal untuk 
mendapatkan sumber air bersih. Beberapa 
kampung yang berada di dekat bibir pantai 
mampu mendapatkan air tawar melalui 
sumur dangkal dengan kedalaman sekitar 5 
meter. Beberapa sumur berjarak sekitar 10 
meter dari bibir pantai dapat menghasilkan air 
yang tawar, sehingga menggambarkan tidak 
ada intrusi air laut. Namun ketika musim 
kemarau tiba, beberapa sumur yang terdapat 
di kampung akan mengalami kekeringan. 
Seperti pada desa Koba Dangar, hanya 
terdapat satu sumur yang terdapat air dengan 
ketinggian muka air sekitar 30 cm dari dasar 
sumur.  
 

 Mata air :  
Mata air biasanya muncul di dalam hutan. 
Oleh karena itu masyarakat jarang yang 
memanfaatkan mata air untuk keperluan 
sehari-hari karena jarak tempuh lokasi yang 
cukup jauh. Namun di beberapa kampung 
yang berada di tengah pulau seperti kampung 
Popjetur di pulau Terangan memanfaatkan 
mata air yang muncul dari dasar tanah. Mata 
air tersebut menjadi hulu dari suatu sungai 
kecil yang alirannya bergerak ke sungai yang 
lebih besar.  
 
Masyarakat menyadari sepenuhnya bahwa 
sumber air tidak boleh dikotori. Sebagai 
contoh, kegiatan pangkur sagu (menumbuk) 
yang dilakukan di mata air atau sungai kecil 
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tidak boleh mengotori sumber air sehingga 
ampas sagu dibuang jauh dari sumber air.  
 

 Muara sungai bawah tanah:  
Kampung Lorang memanfaatkan air muara 
sungai bawah tanah sebagai sumberdaya air. 
Kampung Lorang memiliki bentang alam 
berupa karst yang ditandai dengan sejumlah 
batu gamping dan goa. Wilayahnya yang 
berkontur menandai bahwa di bawahnya 
terdapat fenomena goa yang dialiri sungai 
bawah tanah. Sungai bawah tanah akan dialiri 
air akibat sifat batuannya yang porous dan 
meneruskan air. Oleh karena itu masyarakat 
Kampung Lorang memanfaatkan air tersebut 
untuk kebutuhan sehari-hari.  
Masyarakat memahami bahwa sumber air ini 
harus dijaga dan tidak boleh dirusak. Oleh 
karena itu mereka membagi mata air ini untuk 
tiga penggunaan. Setiap bagian air 
berdasarkan penggunaannya diberikan sekat 
supaya tidak tercampur. Penggunaan tersebut 
di antaranya: Air minum (berada di sekat 
pertama tempat awal munculnya air), mandi 
(berada di sekat kedua), mencuci baju (berada 
di sekat terakhir). 
 
Terdapat suatu ritual bagi orang baru untuk 
datang ke mata air tersebut. Ketika masuk, 
dianjurkan untuk mengucapkan salam yang 
berbunyi  
 

“Permisi nenek, saya meminta 
izin untuk menggunakan mata 
air ini. Saya akan tetap menjaga 
dan tidak akan merusak mata 
air ini.” 

 

Hubungan Masyarakat Terhadap Laut 
Masyarakat Aru menjadikan laut sebagai 
salah satu sumber penghidupan selain hutan. 
Bentuk wilayah berupa kepulauan 
menjadikan sebagian besar masyarakatnya 

memiliki matapencaharian berupa nelayan. 
Sebagai masyarakat kepulauan masyarakat 
Aru memanfaatkan laut untuk menangkap 
hasil laut berupa ikan segar, karaka, rumput 
laut, teripang, mutiara 
 
Terdapat beberapa kearifan lokal yang 
digunakan untuk mengelola hasil laut seperti: 

 Sasi laut yang berfungsi sebagai pengatur 
akses terhadap sumber daya alam 
diterapkan pula untuk pengelolaan 
lingkungan laut. Sasi dimanfaatkan untuk 
menentukan masa panen hasil laut 
seperti teripang.  

 Sama seperti ketika berburu, masyarakat 
akan melepaskan karaka yang sedang 
bertelur supaya jumlahnya bisa lestari  

 Masyarakat untuk mengelola laut 
memiliki ketergantungan dengan hasil 
hutan berupa kayu. Kayu seperti 
katondeng dan meranti digunakan untuk 
membuat kapal. Mereka memiliki 
keahlian dalam membuat kapal. Jenis 
kapal yang berada di kepulauan Aru di 
antaranya: 

 Kole-kole : kapal kecil dengan panjang 
dari 3-5 meter bergerak menggunakan 
sampan. Sebagai alat transportasi 
tradisional untuk menempuh jarak 
pendek dan mobilisasi ke perairan yang 
sempit dan kecil. 

 Ketinting : kapal yang lebih besar 
dengan bahan bakar solar digunakan 
untuk alat transportasi masyarakat 
antar pulau serta sebagai transportasi 
untuk menangkap ikan.  

 Palembang : serupa dan berfungsi sama 
dengan ketinting namun berbentuk 
lebih besar untuk transportasi 
penumpang dalam jumlah banyak. 
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Gambar 20. Hutan mangrove merupakan ekosistem penting bagi masyarakat Kepulauan Aru 
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Hasil studi yang dilakukan Forest Watch Indonesia 
(FWI) terhadap hutan dan Masyarakat di 
Kepulauan Aru menghasilkan beberapa 
kesimpulan. Adapun kesimpulan-kesimpulan 
tersebut antara lain: 
1. Hutan alam di Kepulauan Aru merupakan 

sebuah ekosistem yang sangat penting untuk 
menunjang kehidudan (livelihood) masyarakat 
yang mendiami pulau-pulau kecil di Kepulauan 
Aru. Topografi daratan di Kepulauan Aru yang 
didominasi oleh dataran rendah bertipe karst 
membuat wilayah di Kepulauan Aru 
merupakan wilayah yang sangat rentan akan 
pembukaan hutan di pulau-pulau kecil Aru. 
Hilangnya hutan yang terdapat di Kepulauan 
Aru akan menghilangkan sistem kehidupan 
mayarakat Kepulauan Aru. Hal terpenting bagi 
keberadaan hutan alam di Kepulauan Aru ialah 
mampunya hutan menjaga tata air yang 
merupakan sumber kehidupan masyarakat. 
Baik untuk menyediakan sumber air ataupun 
menahan laju intrusi air laut ke daratan di 
Pulau-pulau kecil Aru.  

2. Hutan yang terdapat di Kepulauan Aru 
merupakan suatu ekosistem yang sangat unik 
dan harus dilindungi. Keberadaan hutan 
primer dan gugusan mangrove menunjukkan 
bahwa hutan di pulau-pulau kecil Aru 
terbentuk dengan proses yang panjang. Hutan 
di pulau-pulau kecil Aru diduga menyimpan 
berbagai macam flora dan fauna yang memiliki 
tingkat endemisitas yang tinggi. Hal tersebut 
terjadi karena gugusan pulau-pulau Aru 
merupakan daratan yang terpisah dari daratan 
utama yang terdapat di sekitarnya yaitu Papua 
dan Australia.  

 
 
 

 
3. Masyarakat di Kepulauan Aru merupakan 

masyarakat adat yang sampai saat ini masih 
memiliki kearifan lokal untuk menjaga hutan di 
Kepulauan Aru tetap ada dan lestari. 
Kelestarian hutan yang terdapat di Kepulauan 
Aru tidak lepas dari peranan Masyarakat Adat 
yang selalu menjaga dan menjadi kontrol 
sosial terhadap berbagai aktifitas yang 
berhubungan dengan hutan. Masyarakat Adat 
di Kepulauan Aru sangat tergantung akan 
hutan dan laut. Mereka menjadikan dua 
musim yang ada sebagai sistem mata 
pencaharian masyarakat. Ketikan musim angin 
barat Masyarakat Kepulauan Aru akan masuk 
ke hutan, namun ketika musim angin timur, 
masyarakat akan turun ke Laut.  
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Annex 1. Springs in Lorang Village 

Keterangan Sumber air 1 Sumber air 2 

sumber air berasal dari dalam gua berasal dari dalam gua 

Kebutuhan minum, cuci, mandi (dipakai oleh seluruh 
kk karena tidak ada yang memiliki sumur) 

 pangkur sagu (debitnya sangat kecil dan 
letaknya agak jauh sehingga tidak 
dimanfaatkan oleh warga) 

Warna Jernih  sedikit keruh 

Rasa  Tawar  Tawar  

pH 7  6 

Metode Apung Tampng  

Q (m
3
/s)  0.001325067 0.00000374  

Q (L/s) 1.33 0.00374 

 

Annex 2. Springs Untilization in Kaba Dangar Village. 

Sumur Rasa Warna pH Kegunaan Kondisi 

1 sedikit asin jernih 9 cuci dan mandi terkena interupsi air laut 
2 tawar jernih 8 Minum  
3 tawar jernih 8 mencuci dan mandi  
4 tawar jernih 8 mencuci dan mandi jika hujan, warna airnya beruba 

menjadi merah 
5 tawar jernih 8 cuci, namun jika airnya 

sedang penuh maka juga 
digunakan untuk minum 

 

6 sedikit asin jernih 8 cuci, mandi, pembuatan 
batu bata, dan minum 

saat musim kemarau airnya payau, 
dan terkena interupsi air laut. 
Sumur ini hanya berjarak beberapa 
belas meter dari bakau 

7 payau jernih 8 cuci dan mandi  

  

Annex 3. Springs Untilization in Kaba Sel Fara Village. 

Sumur Rasa Warna pH Kegunaan Kondisi 

8 tawar jernih - minum, cuci, pangkur sagu Kering 
9 tawar jernih - minum, cuci, pangkur sagu Kering 

10 tawar jernih - minum, cuci, pangkur sagu Kering 

 
Annex 4. Wells Untilization in Kaba Dangar Village. 
Sumur Rasa Warna pH Kegunaan Kondisi 

11 tawar jernih 8 minum, cuci, mandi, pangkur sagu sumber air saat kemarau 
12 tawar jernih 8 minum, cuci, mandi  
13 tawar jernih 8 minum, cuci, mandi  
14 tawar jernih 8 mandi dan cuci  
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Annex 5. Wells Untilization in Murai Village.  

sumur rasa warna pH Kegunaan kondisi 

15 anyep jernih 8 minum, pangkur sagu  
16 tawar sedikit keruh 7  cuci, mandi  
17 tawar jernih 7 Minum  
18 tawar jernih 8 mandi, minum, cuci  
19 payau jernih 8 mandi, cuci terkena interusi air laut 
20 payau jernih 8 mandi, cuci terkena interusi air laut 

 

Annex 6. Wells Water Level 

Sumur ke H (m dpl) h (m) t kemarau (m) h max (m) 

1 6 3.2 2.8 
 2 9 4.2 4.8 
 3 8 3.4 4.6 
 4 5 3.5 1.5 
 5 6 5.15 0.85 
 6 4 2.8 1.2 
 7 3 1.5 1.5 
 8 8 4.5 3.5 2.2 

9 7 4.85 2.15 1.35 
10 7 4.24 2.76 0.44 
11 7 4.4 2.6 0.2 
12 9 4.82 4.18 0.4 
13 10 4.76 5.24 0 
14 3 1.19 1.81 0.46 
15 6 2.36 3.64 -0.13 
16 2 4.4 -2.4 0.22 
17 7 4.24 2.76 0.72 
18 7 4.4 2.6 0.2 
19 9 4.82 4.18 0.4 
20 10 4.76 5.24 0 
21 6 2.36 -0.13 3.64 

Rata-rata 6.619048 3.802381 2.637143 0.721429 
Max 10 5.15 5.24 3.64 
Min 2 1.19 -2.4 -0.13 

 

Annex 7. Wells Conditions 

Desa Jumlah sumur Sumur yang aktif saat 
kemarau 

Sumur yang kering saat 
kemarau 

Koba Dangar 7 5 2 
Koba Sl timur 3 0 3 
Koba Sel Fara 4 0 3 
Murai Lama 6 3 3 
Manjauh 1 1 0 
Total 21 10 11 
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TABLE 8. List of Bird In Aru Islands 

Nama Ilmiah Family Family 
Nama 
Indonesia 

Nama 
Lokal Endemisitas 

IUCN Red 
List 

Status 
Migrasi Asal Breeding 

Ketergantungan 
dengan hutan Keberadaan 

Accipiter 
cirrocephalus Accipitridae  Hawks, Eagles 

elang alap 
kalung elang no LC no native res bre medium extant 

Accipiter fasciatus Accipitridae  Hawks, Eagles 
elang alap 
coklat elang no LC no native res bre low extant 

Accipiter 
meyerianus  Accipitridae  Hawks, Eagles 

elang alap 
meyer bungabung no LC no native res bre high extant 

Accipiter soloensis Accipitridae  Hawks, Eagles elang alap cina elang no LC full migrant native 
 

low extant 
Alisterus 
chloropterus Psittacidae  Parrots 

nuri raja 
ambon 

 
no LC no native bre high extant 

Anthus 
novaeseelandiae Motacillidae  

Wagtails and 
pipits apung tanah triukarmari no LC no native res 

does not 
normally 
occure in forest extant 

Aplonis 
mysolensis Sturnidae Starlings perling maluku 

 
indonesia LC no native res bre medium extant 

Apus pacificus Apodidae  swift kapinis laut 
 

no LC full migrant native 0 low extant 

Ardeola striata Ardeidae  Herons kokokan laut bebek laut no LC full migrant native 
 

low extant 

Cacatua galerita Cacatuidae  Cockatoos 
kakatua 
jambul kuning 

 
no LC no native res bre medium extant 

Calidris acuminata Scolopacidae  

Sandpipers, 
Snipes, 
Phalaropes 

Kedidi ekor 
tajam gwal - gwal no LC full migrant native 

 

does not 
normally 
occure in forest extant 

Calidris alba 

Scolopacidae  

Sandpipers, 
Snipes, 
Phalaropes Kedidi puih gwal - gwal no LC full migrant native 0 

does not 
normally 
occure in forest extant 

Calidris melanotos 

Scolopacidae  

Sandpipers, 
Snipes, 
Phalaropes 

Kedidi dada 
coret gwal - gwal no LC full migrant native 

 

does not 
normally 
occure in forest extant 

Casuarius 
casuarius Casuariidae  Cassowaries 

Kasuari  
Gelambir  
ganda 

 
no Vulnerable no native res bre medium extant 

Centropus 
bernsteini Cuculidae  Cuckoos bubut hitam 

 
no LC no native res 

does not 
normally 
occure in forest extant 

Chalcophaps 
indica Columbidae  

Pigeons, 
Doves 

delimukan 
timur kalabibi no LC no native res medium extant 
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Chalcophaps 
stephani Columbidae  

Pigeons, 
Doves 

delimukan 
zamrud kalabibi no LC nomadic native res medium extant 

Chalcopsitta 
scintillata Psittacidae  Parrots nuri aru 

 
no LC no native res bre medium extant 

Charadrius 
leschenaultii Charadriidae  Plovers 

Cerek pasir 
besar 

 
no LC full migrant native 

 

Does not 
normally occur 
in forest extant 

Charmosyna 
multistriata Psittacidae  Parrots perkici garis 

 
no NT nomadic native res high extant 

Charmosyna 
pulchella Psittacidae  Parrots 

perkici 
punggung 
hitam 

 
no LC nomadic native res bre medium extant 

Cicinnurus regius Paradisaeidae  
Birds of 
paradise 

cendrawasi 
raja 

kepeng - 
kepeng no LC no native res bre high extant 

Collocalia 
esculenta Apodidae  swift walet sapi 

 
no LC no native res 

does not 
normally 
occure in forest extant 

Collocalia 
papuensis Apodidae  swift walet tiga jari 

 
no DD no native bre medium extant 

Coracina 
schisticeps Campephagidae  

Cuckoo-
shrikes 

kapodang 
sungu desin 

 
no LC no native res high extant 

Cracticus quoyi Cracticidae  Butcherbirds jagal hitam 
 

no LC no native res bre medium extant 

Dacelo tyro Alcedinidae  Kingfishers kukabura aru 
 

no LC no native res bre low extant 
Dicaeum 
hirundinaceum Dicaeidae  Flowerpeckers cabai papua 

 
no LC no native res bre low extant 

Ducula bicolor Columbidae  Pigeons peregam laut 
 

no LC no native res bre medium extant 
Ducula pinon 

Columbidae  Pigeons Pergam Pinon 

pombo 
mata 
merah no LC no native res bre medium extant 

Ducula zoeae Columbidae  Pigeons peregam zoe gujal no LC no native res bre high extant 
Eudynamys 
scolopaceus Cuculidae  Cuckoos tuwur asia 

 
no LC full migrant native res medium extant 

Eulabeornis 
plumbeiventris Rallidae 

Rails, 
Gallinules, 
Coots mandar bakau 

 
no LC no native res medium extant 

Falco longipennis Falconidae  
Falcons, 
Caracaras 

alap-alap 
australia bebeyer no LC no native res bre medium extant 

Halcyon chloris Alcedinidae  Kingfishers 
cekakak 
sungai kafadara no LC no native res bre medium extant 
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Halcyon sancta Alcedinidae  Kingfishers cekakak suci 
 

no LC full migrant native bre medium extant 

Haliastur indus Accipitridae  Hawks, Eagles elang bondol ngiar-ngiar no LC no native res bre low extant 
Hemiprocne 
mystacea Hemiprocnidae  Treeswifts 

Tepekong 
kumis kaibibilay no LC no native res bre medium extant 

Ixobrychus 
flavicollis Ardeidae  Herons 

Bambangan 
hitam bebek laut no LC full migrant native res bre medium extant 

Lalage atrovirens Campephagidae  
Cuckoo-
shrikes 

kapasan alis 
hitam 

 
no LC no native res medium extant 

Macheiramphus 
alcinus Accipitridae  Hawks, Eagles 

elang 
kelelawar 

 
no LC no native bre medium extant 

Macropygia 
amboinensis Columbidae  

Pigeons, 
Doves ucal ambon 

 
no LC no native res bre medium extant 

Malurus 
alboscapulatus Maluridae  

Australasian 
wrens 

cikrak peri 
bahu putih 

 
no LC no native res bre low extant 

Malurus 
cyanocephalus Maluridae  

Australasian 
wrens 

cikrak peri 
kaisar 

 
no LC no native res bre medium extant 

Mearnsia 
novaeguineae Apodidae swift 

kapinis jarum 
papua 

 
no LC no native res bre high extant 

Megapodius 
freycinet Megapodiidae  Megapodes 

maleo 
hitam/gosong 
kelam 

 
no LC no native res bre high extant 

Melampitta 
gigantea Orthonychidae  Logrunners melapita besar kaguar no LC no native res bre high extant 
Melanocharis 
nigra Melanocharitidae  Berrypeckers 

burung buah 
hitam karestian no LC no native res bre medium extant 

Melidora 
macrorrhina Alcedinidae  Kingfishers 

raja udang 
paruh kait 

 
no LC no native res bre medium extant 

Meliphaga 
aruensis Meliphagidae  Honeyeaters meliphaga aru 

 
no LC no native res bre medium extant 

Merops 
philippinus Meropidae  Bee-eaters kirik-kirik laut 

 
no LC full migrant native res bre low extant 

Mino dumontii Melanocharitidae  Berrypeckers 
mino muka 
kuning 

 
no LC no native res bre medium extant 

Oedistoma 
pygmaeum Sturnidae  Starlings 

cucuk panjang 
kate 

 
no LC no native res bre medium extant 

Paradisaea apoda Paradisaeidae  
Birds of 
paradise 

cendrawasih 
besar 

 
no LC no native 

res 
high extant 

Paradisaea 
rudolphi Paradisaeidae  

Birds of 
paradise 

Cendrawasih 
biru 

 
no Vulnerable no native res medium extant 
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Philemon 
buceroides 
aruensis Meliphagidae  Honeyeaters 

cikuakua 
tanduk gwaku no LC no native res bre medium extant 

Pitta macklotii 
aruensis Pittidae Pittas paok mopo 

 
Aru island LC no native res bre medium extant 

Pitta sordida Pittidae Pittas paok hijau 
 

no LC full migrant native res bre medium extant 

Pluvialis 
squatalora Charadriidae  Plovers Cerek besar masariku no LC full migrant native 

 

does not 
normally 
occure in forest extant 

Probosciger 
aterrimus 

Cacatuidae 
 Cockatoos kakatua raja 

 
no LC no native res bre medium extant 

Psittacella 
madaraszi Psittacidae  Parrots 

nuri macan 
madarazs 

 
no LC no native res bre medium extant 

Psittacella picta Psittacidae  Parrots 
nuri macan 
berbiru 

 
no LC no native res low extant 

Psittrichas 
fulgidus Psittacidae  Parrots Nuri kabare 

 
no Vulnerable no native res high extant 

Ptilinopus 
coronulatus Columbidae  Pigeons 

walik 
lunggung 

 
no LC no native res bre medium extant 

Ptilinopus regina 
xanthogaster Columbidae  Pigeons 

walik 
walaceae 

 
no LC full migrant native res bre medium extant 

Rhipidura 
phasiana Rhipiduridae  Fantails kipasan ramah 

guada 
bisau no LC no native res medium extant 

Sericornis 
Spilodera aruensis Acanthizidae  

Thornbills and 
gerygones 

sericornis 
paruh putih 

 
no LC no native res bre high extant 

Talegalla jobiensis Megapodiidae  Megapodes 
maleo kerah 
coklat 

 
no LC no native res bre high extant 

Tanysiptera 
galatea Alcedinidae Kingfishers 

cekakak pita 
biasa 

 
no LC no native res bre high extant 

Tanysiptera 
hydrocharis Alcedinidae Kingfishers 

cekakak pita 
kecil 

 
no DD no native res bre high extant 

Toxorhamphus 
poliopterus Melanocharitidae Berrypeckers 

cucuk panjang 
perut kuning 

 
no LC no native res bre medium extant 

Zonerodius 
heliosylus Ardeidae  Herons 

bambangan 
rimba bebek laut no NT no 

native 
res bre high extant 

Zosterops 
novaeguineae 
aruensis Zosteropidae  White-eyes 

kacamata 
papua 

 
no LC no native res bre high extant 
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