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Puluhan Meter Kubik
Kayu Ilegal Disita
Terdapat 111 Desa Definitif dalam Kawasan Hutan

BANDA ACEH, KOMPAS — Sekitar 31 meter kubik
kayu ilegal disita penegak hukum di Aceh dalam
sepekan terakhir. Kayu itu diduga hasil pembalakan
liar di hutan lindung dan hutan produksi. Aksi ini
melibatkan aparat penegak hukum, mantan kombat-
an GAM, pengusaha dan warga sipil.

Penangkapan terbaru pada Se-
nin (15/2) sore di Aceh Tamiang.
Sebanyak 10 meter kubik kayu
gelondongan jenis meranti, tam-
pu, dan lainnya ditahan. Kayu
diangkut menggunakan truk. Pe-
tugas menangkap truk di kawas-
an Kaloy, Kecamatan Tamiang
Hulu.

”Saat kami periksa, pemilik ka-
yu tidak bisa menunjukkan surat
izin, artinya itu ilegal. Kayu ilegal
itu akan dipasok ke Sumatera
Utara,” kata Kepala Satuan Re-
serse Kriminal Polres Aceh Ta-
miang Ajun Komisaris Kristanto
Situmeang saat dihubungi dari
Banda Aceh, Selasa (16/2).

Menurut Kristanto, kayu ter-
sebut hasil pembalakan liar di
hutan produksi di kawasan Ta-
miang Hulu. Selain menyita kayu,
polisi juga menahan dua pelaku,
yaitu AS (24), pemilik kayu, dan
MY (36), pengemudi.

Di Aceh Singkil, polisi me-
nangkap truk bermuatan 25 me-
ter kubik kayu ilegal. Kayu itu
merupakan pesanan dari Suma-
tera Utara. Menurut Ipda Mah-
zar dari Humas Polres Aceh Si-
ngkil, truk itu ditangkap di per-
batasan Subulussalam dengan

Sumatera Utara. Saat diperiksa,
sopir truk hanya menunjukkan
dokumen lelang kayu tahun 2014.
Dua pelaku ditahan, yakni SH
(24), warga Tanah Karo, Sumut,
dan KS (42), warga Subulussalam
(A ceh).

Pembalakan marak
Koalisi Peduli Hutan Aceh

(KPHA) mencatat, dalam seta-
hun, lebih dari 100 kasus pem-
balakan liar terjadi di Aceh. Aktor
utama melibatkan oknum pene-
gak hukum (TNI dan Polri), man-
tan anggota GAM, pengusaha,
dan masyarakat sipil.

Kayu-kayu hasil pembalakan
liar diangkut dengan bebas di
jalan raya dengan menggunakan
truk dan becak mesin. Pantauan
Kompas di jalan Banda Aceh-
Aceh Barat, tepatnya di kawasan
Gunung Geurutee, selama satu
jam, sedikitnya 10 becak mesin
mengangkut kayu olahan.

Untuk pengumpulan data,
KPHA menggunakan aplikasi
yang diunggah ke telepon pintar
milik anggota di seluruh Aceh.
Dalam aplikasi itu sudah diran-
cang item pelaporan, mulai dari
pelaku, lokasi, hingga melampir-

kan gambar. Setiap temuan di
lapangan langsung dikirimkan
melalui aplikasi itu. Pembalakan
sering terjadi di Aceh Utara, Aceh
Timur, dan Aceh Besar.

”Tim kami di lapangan adalah
masyarakat. Data yang kami mi-
liki valid. Namun, saya yakin le-
bih banyak lagi kasus yang tidak
terpantau tim di lapangan,” kata
juru bicara KPHA Efendi Isma.

Di Lampung, sekitar 536.000
hektar hutan rusak akibat alih
fungsi lahan secara masif. Warga
yang bermukim di dalam hutan
mengubah kawasan tersebut se-
bagai lahan perkebunan. ”Keru -
sakan hutan di Lampung men-
capai 536.000 hektar atau 53,3
persen dari total luasan hutan di
Lampung, yakni 1.004.000 hek-
t a r, ” kata Kepala Dinas Kehu-
tanan Lampung Sutono.

Alih fungsi hutan menjadi per-
kebunan itu membuat aneka po-
hon, seperti mahoni, menghilang.
Kawasan hutan yang banyak di-
tanami tanaman pisang, cabai,
dan sayur-mayur juga membuat
tanah mudah longsor saat hujan
deras terjadi.

Menurut Sutono, alih fungsi
lahan secara masif itu sudah ter-
jadi sejak 20 tahun lalu karena
banyak warga yang bermukim
dalam hutan. Warga yang ma-
yoritas petani sengaja membuka
lahan sebagai kebun. Data Dinas
Kehutanan Lampung menyebut-
kan, terdapat 111 desa definitif
dalam kawasan hutan.

”Ada sekitar 4.000 warga di
setiap desa definitif tersebut. Ka-

mi kesulitan mencegah mereka
untuk tidak membuka lahan se-
bagai kebun karena hal itu ber-
terkaitan dengan mata pencarian
warga sebagai petani,” p a p a r ny a .

Direktur Eksekutif Walhi
Lampung Hendrawan mendesak
pemerintah mempercepat izin
pengelolaan hutan oleh masya-
rakat sehingga rehabilitasi ka-
wasan hutan berjalan lebih ce-
pat.

”Lambatnya proses perizinan
pengelolaan hutan membuat
warga bingung. Warga yang ber-
mukim di sejumlah kawasan hu-
tan lindung belum mendapat izin
pengelolaan hutan walaupun
pencanangannya sudah dilaku-
kan sejak tiga tahun lalu,” pa -
p a r ny a .

Kasus pembalakan kayu liar di
Kalteng, khususnya di Kabupa-
ten Kapuas, juga telah terjadi
sejak belasan tahun lalu. Koman-
dan Brigade Satuan Polisi Ke-
hutanan Reaksi Cepat (SPORC)
Balai Konservasi Sumber Daya
Alam Kalteng Irmansyah menga-
takan, pembalakan dimulai ke-
tika proyek lahan gambut (PLG)
sejuta hektar dimulai tahun 1995.
Kanal-kanal yang dibuat untuk
mengonversi hutan rawa gambut
menjadi sawah digunakan untuk
mendistribusikan kayu liar.

”Kami memerlukan waktu
yang cukup lama, ini sudah kro-
nis, selain sudah lama berlang-
sung dan bermacam-macam ma-
salah lagi. Sudah lama tapi baru
saja disampaikan ke kita,” kata
Irmansyah. ( A I N/ I D O/ V I O )

GELOMBANG TINGGI

Pasokan Seret, Harga Ikan Melonjak
BANJARMASIN, KOMPAS —
Gelombang tinggi yang terjadi di
beberapa perairan laut Indonesia
membuat nelayan tidak bisa me-
laut. Kondisi ini mengakibatkan
pasokan ikan ke pasar berkurang
sehingga mendongkrak harga ju-
al.

Harga ikan laut di Banjarma-
sin, Kalimantan Selatan, diketa-
hui melambung dalam beberapa
minggu terakhir. Kenaikan harga
ikan laut jenis tertentu mencapai
100 persen karena pasokannya
minim. Seretnya pasokan karena
nelayan kesulitan menangkap
ikan di laut.

Pantauan Ko m p a s di tempat
pelelangan ikan, Pelabuhan Per-
ikanan Banjarmasin, Selasa
(16/2), ada dua jenis ikan yang
harganya masih tinggi, yakni la-
yang dan kembung. Ikan layang
dijual Rp 20.000 per kilogram
(kg) dari biasanya Rp 8.000-Rp
10.000 per kg. Adapun ikan kem-
bung dijual hingga Rp 45.000 per
kg dari biasanya Rp 15.000-Rp
20.000 per kg.

Menurut Zaenuddin (40), ju-
ragan kapal pengumpul ikan yang
sedang bongkar muatan di pe-
labuhan perikanan Banjarmasin,
dua jenis ikan tersebut saat ini
susah diperoleh karena pengaruh
musim utara dan gelombang.

”Gelombang di laut akhir-
akhir ini mencapai 2 meter se-
hingga nelayan tidak berani me-
nangkap ikan ke tengah laut,”
kata Zaenuddin.

Hal yang sama juga terjadi di
Palangkaraya, Kalimantan
Tengah. Kenaikan harga berkisar
Rp 5.000 sampai Rp 10.000 per
kg .

”Biasanya kalau harga normal,
sehari bisa dapat untung Rp
200.000 sampai Rp 250.000. Se-
karang harga ikan naik, sehari
paling banyak dapat Rp 100.000,”
kata Yati (40), pedagang ikan laut
di Pasar Besar Palangkaraya, Kal-
teng, Selasa (16/2).

Harga ikan tongkol saat ini Rp
30.000 per kg atau naik Rp 5.000
dari harga normal. Harga ikan
peda naik dari Rp 35.000 per kg
menjadi Rp 45.000 per kg. Ada-
pun harga ikan lajang (layang)
saat ini Rp 34.000 dari harga
normal Rp 25.000 per kg. Harga
cumi-cumi pun naik dari Rp
45.000 per kg menjadi Rp 55.000
per kg. Yati mengatakan, ikan
laut berasal dari Banjarmasin,

Kalimantan Selatan. Pasokan se-
tiap hari 10 kg sampai 25 kg.

Komitmen pemerintah
Wakil Gubernur Maluku Zeth,

Selasa (16/2) di Ambon, menga-
takan, Pemerintah Provinsi Ma-
luku kembali mempertanyakan
komitmen pemerintah pusat
yang berjanji akan menjadikan
Maluku sebagai lumbung ikan
nasional. Lewat program itu, po-
tensi perikanan di Maluku dapat
dikelola secara optimal demi ke-
sejahteraan masyarakat Maluku
yang masih banyak hidup di ba-
wah garis kemiskinan.

”Kami tidak mengerti, ada ke-
sulitan apa sehingga sampai se-
karang lumbung ikan nasional
yang dijanjikan itu belum juga
terwujud,” u j a r ny a .

Janji pemerintah pusat me-
netapkan Maluku sebagai lum-
bung ikan nasional itu pertama
kali disampaikan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono pada 10
Agustus 2010. Namun, hingga sa-
at ini, rancangan peraturan pre-
siden tentang lumbung ikan na-
sional masih menunggu perse-
tujuan Presiden Joko Widodo.

Menurut Zeth, potensi terbe-
sar di Maluku adalah sektor ke-
lautan dan perikanan. Dengan
luas wilayah didominasi laut de-
ngan luas 658.331,52 kilometer
persegi atau 92,4 persen. Namun,
pemerintah daerah tak punya
sumber daya yang memadai un-
tuk mengolah. ( D K A /J U M / F R N )

N A R KO BA

Polisi di Lampung Jadi Bandar
BANDAR LAMPUNG, KOM-
PA S — Seorang polisi di Provinsi
Lampung berpangkat ajun in-
spektur satu tertangkap ketika
bertransaksi narkoba. Polisi yang
menjabat sebagai Kepala Unit
Pengamanan Internal Kepolisian
Resor Tulang Bawang itu me-
rupakan bandar narkoba yang
diduga bergabung dengan jaring-
an besar di Lampung.

Direktur Narkoba Kepolisian
Daerah (Polda) Lampung Komi-
saris Besar Agustinus Berlianto,
Selasa (16/2), mengatakan, ok-
num polisi berinisial TM ditang-
kap saat sedang bertransaksi de-
ngan kurirnya berinisial Myt di
Kabupaten Tulang Bawang, Se-
nin (15/2). ”Saat ditangkap, kami
mendapati ada 20 gram sabu dan
20 butir ekstasi,” u j a r ny a .

Agustinus mengatakan, pe-
nangkapan oknum polisi yang
menjadi bandar narkoba itu ber-
awal dari pengembangan kasus
yang sedang dalam proses pe-
nyelidikan di Polda Lampung. Di-
rektorat Narkoba Polda Lam-
pung mengintai tersangka TM
sejak satu bulan lalu.

”Tersangka TM ini merupakan
salah satu bandar narkoba di Tu-
lang Bawang. Kami masih me-
lakukan pengembangan untuk
mencari tahu dengan jaringan
besar mana tersangka TM dan

Myt bergabung,” kata Agustinus.

Surabaya meluas
Di Surabaya, Jawa Timur, per-

edaran narkoba terus meluas.
Jumlah pengedar narkoba terus
bertambah, dan jenis narkoba
yang beredar semakin bervariasi.
Hal itu terlihat dari hasil Operasi
Tumpas Narkoba Semeru 2016
oleh Kepolisian Resor Kota Besar
Surabaya, 4-15 Februari.

Dari operasi itu, polisi meng-
ungkap 76 kasus narkoba. Pa-
dahal, sebelum operasi dilaku-
kan, target operasi polisi hanya
20 kasus sehingga 56 kasus lain
merupakan kasus baru. Selama
12 hari, polisi menangkap 94 ter-
sangka, yang terdiri dari laki-laki
dan 2 perempuan.

Narkoba yang disita adalah sa-
bu 139,5 gram, ekstasi 508 butir,
pil happy five 1.700 butir, ganja
10,78 gram, dan pil double L 146
b u t i r.

”Modusnya bermacam-ma-
cam, tetapi yang menonjol, pe-
ngiriman narkoba itu dilakukan
melalui paket menggunakan pe-
sawa t , ” kata Kepala Kepolisian
Resor Kota Besar Surabaya Ko-
misaris Besar Iman Sumantri.

Badan Narkotika Nasional
(BNN) Kota Surabaya juga ber-
upaya mencegah agar remaja di
kota itu tak terjerat kasus nar-

koba. Hal yang dilakukan saat ini
adalah sosialisasi ke sejumlah
tempat pendidikan dan meng-
unjungi komunitas. ”Banyak re-
maja yang kami rehabilitasi, bah-
kan di antaranya anak usia 12
tahun” kata Kepala BNN Kota
Surabaya Suparti. Tahun 2015
423 pencandu direhabilitasi.

Kepolisian Resor Kota Den-
pasar, Bali, menangkap 15 orang
terkait narkotika. Penangkapan
dilakukan saat operasi pembe-
rantasan narkotika dengan sandi
Operasi Antik Agung 2016.

Kepala Satuan Reserse Nar-
kotika Polresta Denpasar Komi-
saris I Gede Ganefo mengatakan,
polisi juga menyita sejumlah ba-
rang bukti, yaitu 200 butir ek-
stasi, 58,76 gram sabu, dan 49,94
gram ganja.

Di Batam, Kepulauan Riau, tim
gabungan TNI-Polri dan BNN
merazia salah satu permukiman
padat di kawasan Muka Kuning,
Selasa pagi. Dalam razia itu, 16
orang ditangkap karena mengon-
sumsi narkotika.

Kepala Polda Kepulauan Riau
Brigadir Jenderal (Pol) Sam Bu-
digusdian mengatakan, mereka
yang ditangkap terindikasi
mengonsumsi narkotika. ”Akan
dicari apakah mereka terkait ja-
ringan pengedar atau tidak,”
ujarnya. ( C O K/ D E N/ R A Z/ G E R )

HEWAN LANGKA

Diwajibkan Bangun Koridor Gajah Sumatera
JAMBI, KOMPAS — Para pe-
megang konsesi hutan tanaman
industri di ekosistem Bukit Tiga-
puluh, Kabupaten Tebo, Jambi,
diwajibkan mengalokasikan are-
alnya sebagai koridor gajah su-
matera (Elephas maximus sumat-
ra n u s ). Hal itu sebagai solusi atas
persoalan tingginya konflik gajah
dan manusia serta maraknya per-
buruan liar.

”Perusahaan yang nakal atau
tidak berkomitmen menyediakan
ruang konservasi satwa tidak
akan mendapatkan izin panen
ataupun tanam,” ujar Amenson
Girsang, Kepala Seksi I Balai
Konservasi Sumber Daya Alam
(BKSDA) Jambi, di sela rapat
penanganan konflik gajah ber-
sama para pemegang konsesi dan
konservator satwa, di Tebo, Se-
lasa (16/2).

Dalam pertemuan itu disepa-
kati menyediakan areal konser-

vasi untuk ruang jelajah satwa
dilindungi itu. Selama ini, habitat
gajah telah dialihfungsikan pe-
merintah untuk usaha tanaman
industri. Sejak itulah, konflik sat-
wa dan manusia meningkat. Tan-
pa solusi apa pun, tingginya kon-
flik akan berakibat pada kepu-
nahan, terlebih perburuan liar
kian masif menekan populasi
spesies di wilayah itu.

Lima pemegang konsesi yang
wajib mengalokasikan lahannya
untuk koridor gajah adalah PT
Lestari Asri Jaya, PT Arangan
Hutani Lestari, PT Tebo Multi
Agro, PT Wanamukti Wisesa, dan
pemegang izin restorasi ekosis-
tem PT Alam Bukit Tigapuluh.
Total luas areal seluruh konsesi
sekitar 130.000 hektar, meng-
hampar di pinggiran Taman Na-
sional Bukit Tigapuluh.

Menurut Amenson, seluruh
koridor harus saling terhubung.

Perusahaan dilarang mengaloka-
sikan areal konservasi yang fak-
tanya di lapangan sudah rusak
karena perambahan. ”Selama ini
yang dialokasikan perusahaan
untuk menjadi koridor gajah su-
dah dalam kondisi dirambah. Ini
hanya akan memindahkan per-
soalan,” k a t a ny a .

Populasi gajah sumatera di
ekosistem Bukit Tigapuluh men-
capai 140 ekor. Dari semula ter-
bagi atas 7 kelompok, kawanan
gajah sejak lima tahun terakhir
diduga bergabung karena ruang
hidup yang menyempit.

Awal tahun ini, konflik dialami
kelompok gajah Freda. Kawanan
ini terdesak aktivitas pembersih-
an lahan untuk panen akasia PT
TMA. Kelompok gajah Freda
akhirnya tergiring ke perkebunan
masyarakat terdekat dan menim-
bulkan konflik baru. Gajah Da-
dang tewas di kebun karet Desa

Semambu. Kondisi itu diman-
faatkan pemburu untuk meng-
ambil gadingnya.

Peneliti Gajah dari Wildlife
Conservation Society (WCS),
Wulan Pusparini, mengatakan,
tekanan terhadap gajah sumatera
terjadi di hampir sebagian besar
habitatnya di Sumatera. Berda-
sarkan daftar merah hewan ter-
ancam punah dari International
Union for Conservation of Na-
ture tahun 2012, status keter-
ancaman hewan ini menjadi kri-
tis karena populasinya menyusut
signifikan, yakni 69 persen dalam
25 tahun terakhir. Gajah di Su-
matera Barat telah punah. Sem-
bilan populasi di Lampung tidak
ada lagi. Enam dari sembilan
wilayah yang dihuni gajah di Riau
juga punah tahun 2007. ”Dari
semula total 2.400 gajah tahun
2007, kini tersisa setengahnya,”
u j a r ny a . ( I TA )

KRISIS AIR

Produksi PDAM Berkurang, Harga Naik
BALIKPAPAN, KOMPAS —
Pedagang-pedagang air dadakan
panen pesanan seiring penggi-
liran dan pengurangan produksi
air oleh PDAM Balikpapan, Ka-
limantan Timur. Mereka menjual
kembali air kepada warga dengan
harga sangat mahal, bahkan hing-
ga 10 kali lipat dari harga pem-
belian di PDAM.

Pantauan Ko m p a s , Selasa
(17/2) di posko tangki PDAM,
Jalan MT Haryono, Balikpapan,
menunjukkan deretan pikap de-
ngan tangki berukuran 1.000 li-
ter, 1.200 liter, dan 1.500 liter
antre untuk mengisi air PDAM.
Harga air untuk tangki berukur -
an 1.000 liter Rp 10.000, 1.200
liter Rp 12.000, dan 1.500 liter Rp
1 5.0 0 0.

Gafur, pengemudi pikap,
mengatakan, sepanjang Selasa
kemarin ia tiga kali mengisi tang-
ki berukuran 1.000 liter di posko
itu. PDAM menetapkan satu mo-
bil bermuatan tangki maksimal
mengisi tiga kali sehari.

”Padahal, masih ada enam pe-
sanan lagi. Setelah mengantarkan
air, saya akan mencoba antre di
posko PDAM yang lain,” ujar
Gafur. Sekali mengantar, Gafur
menetapkan tarif minimal Rp
80.000 hingga Rp 100.000.

Natang, pengemudi lain, bah-
kan sengaja membeli pikap untuk
mengangkut tangki. Keputusan-
nya membeli pikap karena ter-
giur keuntungan besar berdagang
air, beranjak dari pengalamannya
tahun 2014 dan 2015. Saat itu
Balikpapan dilanda krisis air.

Sepanjang Selasa hingga siang,
47 mobil pedagang air mengisi
tangki di posko tangki PDAM
Balikpapan.

Hujan deras yang dua bulan ini
tak mengguyur Balikpapan ber-
imbas pada penyusutan keting-
gian air Waduk Manggar. Waduk
itu menyuplai 90 persen air baku
PDAM. Jauh sebelum penggilir-

an dilakukan, sejumlah kawasan
perbukitan terlebih dulu meng-
alami gangguan distribusi.

DAS kritis
Dari Pontianak dilaporkan, se-

kitar 70 persen dari 10 juta hektar
daerah aliran sungai (DAS) di
Kalimantan Barat dalam kondisi
kritis. Hal itu terjadi karena di
sekitar DAS dijadikan lahan per-
kebunan sawit, pertambangan,
dan penebangan kayu.

Nikodemus, aktivis Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia
(Walhi) Kalimantan Barat, Se-
lasa, mengatakan, DAS Kapuas
yang merupakan DAS terbesar
dan sub-sub DAS Kapuas dalam
kondisi kritis. Lahan di sekitar
DAS banyak yang sudah dialih-

fungsikan menjadi perkebunan
sawit. Pohon-pohon untuk me-
nyerap air sudah tidak ada lagi
sehingga DAS mendangkal.

Kondisi itu diperburuk lagi de-
ngan ada penambangan, baik le-
gal maupun ilegal, di sekitar DAS
yang mencemari DAS. Kondisi
itu terjadi sejak 2010 dan terus
berkembang hingga bertambah
parah sekarang ini. Kondisi kritis
berdampak pada 1,7 juta pendu-
duk sekitar DAS di tujuh ka-
bupaten dan kota yang dilintasi
Sungai Kapuas. ”Untuk transpor-
tasi juga tak bisa karena terjadi
pendangkalan,” kata Nikodemus.

Padahal, Kalbar dijuluki ”Ne -
geri Seribu Sungai” karena di
provinsi itu terdapat ribuan su-
ngai. Sejak 20 tahun lalu, sungai

menjadi urat nadi bagi masya-
rakat, baik secara ekonomi mau-
pun untuk transportasi.

Arif Munandar, peneliti dari
Swandiri Institut, menuturkan,
di Kalbar banyak sungai, tetapi
pemenuhan kebutuhan air bersih
saja masih sulit. Itu terjadi ka-
rena DAS tercemar limbah per-
tambangan dan pestisida.

Kepala Biro Humas Pemprov
Kalbar Numsuan Madsum me-
nyebutkan, pemprov sedang me-
rancang kebijakan penyelamatan
DAS kritis. Langkah awal yang
dilakukan, mengirim perwakilan
masyarakat di sekitar DAS untuk
mengikuti pelatihan di KLHK
terkait proses penyelamatan
DAS, 29 Februari.

(PRA/ESA)

KOMPAS/LUKAS ADI PRASETYA

Perusahaan Daerah Air Minum Balikpapan, Kalimantan Timur, melakukan penggiliran dan
pengurangan produksi air mulai Senin (15/2), seiring menyusutnya air Waduk Manggar karena hujan
deras tidak kunjung turun. Ketinggian air di waduk itu Senin mencapai 5,09 meter atau menyentuh
titik kritis.

KOMPAS/LASTI KURNIA

Ratusan kerbau berkubang di daerah genangan air yang banyak terdapat di tepian Pantai Hodo,
Kecamatan Peka, Kabupaten Dompu, Nusa Tengara Barat, Senin (15/2). Ternak milik warga dari
beberapa desa itu sehari-hari dibiarkan bebas tak di kandang serta terbiasa sendiri mencari rumput dan
berkubang.

‘’Seretnya pasokan
karena nelayan

kesulitan menangkap
ikan di laut.

Tempat Kerbau Berkubang
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