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Zulhusni Syukri

Menyelamatkan Gajah Duri
Wajah S Gurning (53), akhir
Februari lalu, tampak kusut.
Petani kelapa sawit di Dusun
Pungut 5, Desa Balai Pungut,
Kecamatan Pinggir, Duri,
Kabupaten Bengkalis, Riau
(sekitar 120 kilometer dari
Pekanbaru), itu tidak dapat
menyembunyikan kekesalannya.
Sehari sebelumnya, puluhan
gajah merusak 50-an tanaman
kelapa sawitnya.

OLEH SYAHNAN RANGKUTI

”Gajah kalian itu merusak ke-
bunku. Tahun depan, semes-
tinya sawit itu sudah berbuah.

Ini sudah tiga kali terjadi. Padahal,
kebunku ini tidak masuk hutan lin-
dung,” gerutu Gurning, yang berasal
dari Kisaran, Sumatera Utara.

Zulhusni Syukri (33), Ketua Him-
punan Pegiat Alam (Hipam) Duri,
yang duduk di sebelah Gurning, men-
dengarkan sumpah serapah pria Ba-
tak itu dengan sabar. Tidak sedikit
pun dia membantah atau memotong
pembicaraan.

Tatkala mendapat kesempatan bi-
cara, Zulhusni menyebar empati de-
ngan mengatakan sangat mengerti
musibah yang dialami Gurning. Dia
lantas menjelaskan bahwa gajah-ga-
jah yang memakan tanaman itu justru
harus lebih dikasihani.

Kawanan gajah itu, kata Zulhusni,
sudah tidak punya tempat hidup lagi
di Hutan Suaka Margasatwa Balai
Raja di Duri, Riau. Hutan konservasi
itu sudah punah karena hanya tinggal
200 hektar dari total luas awal 18.000
h e kt a r.

Kawasan itu hilang dirambah ma-
nusia dan diubah menjadi kebun ke-
lapa sawit. Perambah bermodal kuat
membangun parit atau memasang pa-
gar berlistrik sehingga gajah tidak
dapat masuk. Akibatnya, lintasan ga-

jah yang biasanya bersifat tetap mulai
bergeser menjelajahi daerah baru se-
perti ladang Gurning.

”Yang penting Tulang (panggilan
paman dalam suku Batak), jangan
ikut-ikutan meracun gajah. Nanti
urusannya sangat panjang dan Tulang
juga yang kesulitan.” Zulhusni ber-
pesan kepada Gurning.

Ketika sudah di luar kebun, Zul-
husni mengatakan, sekarang ini Gur-
ning sudah berubah dan mau me-
nerima kehadiran Zulhusni dan ka-
wan-kawannya dari Hipam. ”Ta h u n
lalu, saat kebunnya dirusak gajah,
Gurning sempat menyandera anggota

kami di kebunnya. Dia meminta kami
bertanggung jawab atas kerusakan
kebun. Dia bilang gajah itu sengaja
kami liarkan. Aneh saja mendengar
pendapatnya bahwa kami adalah pe-
milik gajah di Duri,” t u t u r ny a .

Menurut Zulhusni, kemarahan pe-
tani seperti Gurning dapat dime-
ngerti. Mereka adalah rakyat kecil
yang kehilangan pendapatan karena
perilaku hewan besar itu. Justru,
orang-orang seperti Gurning menjadi
target Hipam untuk disabarkan. Ja-
ngan sampai mereka gelap mata, lalu
membunuh gajah. Jumlah Gurning-
Gurning yang marah itu mencapai

puluhan orang.

Mengurus gajah
Pekerjaan sehari-hari Zulhusni,

ayah dua putra itu, memang lebih
banyak mengurusi gajah. Setiap hari,
secara bergantian bersama lima ang-
gota Hipam lainnya, mereka meng-
ikuti perjalanan gajah dari kampung
ke kampung. Dari kebun sawit satu ke
kebun sawit lainnya. Maklum, Suaka
Margasatwa Balai Raja sudah berubah
menjadi suaka sawit.

”Kalau gajah sudah mulai masuk ke
perkampungan, kami ikut bersama
warga untuk berjaga-jaga. Kami ikut

menghalau gajah dari kebun warga
sembari mengajak mereka agar tidak
melukai, apalagi membunuh gajah.
Sekarang ini banyak warga yang mulai
sadar, tetapi banyak juga yang tetap
membenci gajah dan menganggap se-
bagai hama yang mesti dibasmi,” ujar -
ny a .

Apakah keluarga Zulhusni tidak ke-
beratan dengan pekerjaan itu? ”Anak
saya, Zizi (6), kalau melihat saya pu-
lang malam selalu bertanya, bagai-
mana kondisi gajahnya hari ini. Zizi
menganggap gajah itu milik keluarga
kami. Istri saya juga pencinta alam
dan sekarang menjadi Bendahara Hi-
pam. Jadi, kami sekeluarga sudah
saling mengerti,” papar lelaki tinggi
langsing ini.

Perkenalan Zulhusni dan gajah Du-
ri berlangsung secara tidak sengaja.
Pada tahun 2009, pria kelahiran Pa-
yakumbuh, Sumatera Barat, 33 tahun
lalu, ini pindah ke Duri. Saat itu
terjadi gempa di Padang. Dia ke-
mudian membuka usaha instalatur
audio mobil di ”Kota Minyak” itu,
sama seperti profesi awal di Padang.

Lelaki tamatan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Jurusan Elektro Pa-
yakumbuh ini mengenal dan men-
cintai alam semenjak belajar di se-
kolah menengah pertama di Pesan-
tren Kota Padang Panjang. Tidak ada
gunung di Sumatera Barat yang be-
lum didakinya.

Meski sudah tinggal di Riau, yang
tidak memiliki gunung, kecintaan
Zulhusni terhadap alam tetap diwu-
judkan di Duri. Bersama teman-te-
man barunya, Zulhusni membentuk
Himpunan Pegiat Alam (Hipam),
enam tahun lalu. Aktivitas awal ke-
lompok itu adalah mendaki gunung di
provinsi tetangga dan sesekali ber-
kemah di hutan Duri.

”Empat tahun lalu, saat berkemah,
kami bertemu dengan gajah kecil
yang kakinya putus. Jalannya terpin-
cang-pincang mengikuti rombongan
besar. Sedih sekali melihatnya. Saya
mengambil gambar video gajah itu.
Istri saya menangis ketika melihat
rekamannya. Kami akhirnya menya-
dari, ada persoalan besar yang me-
nimpa komunitas gajah di Duri. Sejak
saat itulah, kami bertekad menyi-
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sihkan tenaga, materi, dan pikiran
untuk menyelamatkan gajah,” kata
Zulhusni.

Iuran anggota
Tidak ada sumbangan dana dari

pihak lain kepada Hipam dalam men-
jalankan aktivitas mengawal perja-
lanan gajah atau mengadvokasi warga
perambah. Seluruh biaya berasal dari
iuran anggota ala kadarnya.

Sepeda motor Zulhusni pernah
mogok di tengah hutan sawit saat
mengikuti kawanan gajah. Selama se-
bulan, sepeda motor itu ia biarkan di
sana karena ia tidak punya uang un-
tuk mengambilnya. Apri, salah satu
anggota Hipam, mengalami retak tu-
lang kaki karena terjatuh dari pohon
saat memantau gajah.

”Kami memang tidak memiliki mo-
dal uang. Modal kami hanya sema-
ngat. Pernah juga kami bekerja sama
dengan WWF (World Wildlife Fund)
Riau untuk menanam tanaman ma-
kanan gajah di lahan seluas 5 hektar di
areal Suaka Margasatwa Balai Raja.
Belakangan, 3 hektar tanaman kami
dicabuti oleh orang yang merasa me-
miliki lahan itu. Namun, tanaman
kami yang masih tersisa 2 hektar kini
menjadi sumber makanan gajah,” ka -
ta Zulhusni.

Zulhusni tidak menjawab sampai
kapan dirinya akan bertahan me-
ngejar-ngejar gajah, sekaligus menya-
darkan manusia perambah untuk ti-
dak menyakiti satwa yang dilindungi
itu. Selama gajah belum punah, me-
reka berjanji akan terus berkiprah.

”Saya sudah menyurati Presiden
Joko Widodo serta Menteri Ling-
kungan Hidup dan Kehutanan untuk
memperhatikan gajah Duri. Namun,
sampai saat itu belum ada tanggapan.
Tanpa kehadiran pemerintah, saya
perkirakan tidak lama lagi gajah Duri
akan punah,” tutur Zulhusni.
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