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Pemerintah Pacu Arus Barang
Jonan Resmikan Operasional Penyeberangan Kendal-Kumai

KENDAL, KOMPAS — Menteri Perhubungan
Ignasius Jonan, Minggu (21/2), di Kendal, Jawa
Tengah, meresmikan Pelabuhan Penyeberangan
Kendal. Peresmian itu sekaligus menandai
peresmian Pelabuhan Penyeberangan Kumai
di Kotawaringin, Kalimantan Tengah.

Keduanya kini terhubung da-
lam jalur penyeberangan Ken-
dal-Kumai dan menunjang ko-
nektivitas antara Jawa dan Ka-
limantan. Beroperasinya kedua
pelabuhan itu, menurut Jonan,
merupakan upaya pemerintah
untuk meningkatkan konektivi-
tas antarpulau.

Dua pelabuhan ini menambah
sekitar 120 pelabuhan penyebe-
rangan yang saat ini ada. ”Ha -
rapannya, pergerakan masyara-
kat ataupun barang lebih lancar.
Studi Kendal-Kumai ini sudah
lama dilakukan, dan koneksi ke-
duanya sangat tinggi,” k a t a ny a .

Pelabuhan Kendal-Kumai me-

rupakan lintas penyeberangan
perintis dan terbentang dengan
panjang lintasan 270 mil, jarak
paling dekat yang menghubung-
kan Jawa dengan Kalimantan.
Penyeberangan ini untuk semen-
tara baru dilayani oleh KMP Ka-
libodri dengan frekuensi dua kali
seminggu, dengan subsidi opera-
sional Rp 4,8 miliar selama enam
bulan. Kalibodri mampu meng-
angkut hingga 400 penumpang
dan 42 unit kendaraan.

”Jika memang dibutuhkan
dan peminatnya tinggi, frekuensi
bisa ditambah hingga satu hari
satu kali. Saat ini, kan, ada dua
kapal, jadi satu kapal berangkat

dari Kendal, satu kapal dari Ku-
mai, lebih efektif. Kalau sekarang,
satu kapal berangkat, kemudian
menunggu dulu, baru berangkat
lagi,” ujar Jonan.

Pembangunan Pelabuhan
Kendal memakan waktu 12 tahun
dengan total anggaran Rp 239
miliar. Adapun Pelabuhan Kumai
membutuhkan waktu 10 tahun
dengan anggaran Rp 85 miliar.

Jonan menekankan, mulai sa-
at ini tidak lagi ada pembangunan
yang memakan waktu lama.
Pembangunan harus fokus pada
lokasi-lokasi yang memang dipri-
oritaskan dan maksimal selesai
dalam waktu tiga tahun.

Menurut Jonan, di Indonesia,
ada 1.241 pelabuhan dengan 112
di antaranya pelabuhan besar
yang dikelola PT Pelindo. Sisanya
adalah pelabuhan kecil yang di-
kelola Kementerian Perhubung-
an dan pemda. Jonan menarget-
kan setidaknya 350-400 pela-
buhan dapat diperbaiki dalam
waktu lima tahun.

”Tahun lalu sudah 150 pela-
buhan diperbaiki. Saya mohon
kepada bupati (Kendal dan Ku-
mai), pengelolaan dilakukan de-
ngan tertib. Fasilitas umum se-
tidaknya harus memenuhi stan-
dar pelayanan yang baik, bersih,
aman, tertib, kalau bisa terang (di
malam hari). Selama ini, pela-
buhan identik dengan kawasan
yang mengerikan,” kata Jonan.

Pihaknya siap menambah ang-
garan jika memang dibutuhkan
untuk memperbaiki kualitas pe-
layanan. Tanpa kesungguhan ha-
ti, berapa pun besarnya anggaran
tidak akan mampu mengubah
keadaan menjadi lebih baik.

Tidak bisa bertahan
Direktur PT Angkutan Sungai

Danau dan Penyeberangan Da-
nang G Baskoro berharap so-
sialisasi keberadaan pelabuhan
penyeberangan terus dilakukan.
Dengan demikian, banyak kapal
penyeberangan dari pelabuhan
besar pindah ke pelabuhan ini.

”Pemerintah daerah harus
mendorong. Kalau tidak, pela-
buhan tidak bisa bertahan lama
jika pendapatannya tidak seban-
ding dengan biaya operasional-
nya. Pelabuhan ini lebih potensial
untuk angkutan penyeberangan
dibanding Pelabuhan Tanjung
Emas yang akses jalannya masih
kerap terkena rob dan banjir,”
kata Danang.

Bupati Kendal Mirna Annisa
menyatakan optimistis terhadap
pelabuhan tersebut, terutama de-
ngan keberadaan Kawasan In-
dustri Kendal (KIK). Selain itu,
lalu lintas perdagangan barang
dari Jawa ke Kalimantan dan
sebaliknya juga sangat tinggi.

Sementara itu, Bupati Kota-
waringin Barat Bambang Pur-
wanto mengatakan, jalur penye-
berangan itu sangat membantu
wilayah di Kalimantan terhu-
bung dengan Jawa. Sebab, selama
ini banyak bahan kebutuhan po-
kok didatangkan dari Jawa, de-
mikian juga sebaliknya. (UTI)

Peliputan di Papua Minim Konten Lokal

JAYAPURA — Pe l i p u t a n
media televisi terkait di
Papua masih minim kon-
ten lokal. Peliputan lebih
difokuskan terkait kasus
kekerasan yang melibat-
kan antara aparat dan
masyarakat. Demikian be-
nang merah diskusi publik
oleh Aliansi Jurnalis In-
dependen Kota Jayapura
dan Yayasan Tifa; ”Lokal
TV yang merawat Kebhi-
nekaan; Mungkinkah?”
Diskusi ini dihadiri Ketua
Adat Paniai John Gobay; anggota Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah (KPID) Papua, Rusdi Anwar; dan anggota AJI Pusat
Bayu Wardhana. Menurut John, Papua selalu dicap daerah
penuh konflik oleh masyarakat yang berdomisili di daerah lain
di Indonesia. Hal ini disebabkan propaganda melalui siaran
televisi yang berlebihan dan tidak benar tentang konflik di
Papua. Ia pun mengatakan, organisasi pers dan KPID setempat
memberikan pelatihan bagi insan pers di Papua agar turut
meliput tema lokal menyangkut perikanan, pertanian, kese-
hatan, pendidikan, dan kesenian. (FLO)

Harimau Sumatera Melahirkan Anak

MEDAN — Harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) ber-
usia 18 tahun bernama Manis melahirkan satu ekor anak,
Jumat (18/2), di Taman Marga Satwa (TMS) Medan, Sumatera
Utara. Dengan kelahiran itu, TMS Medan mempunyai 12 ekor
koleksi harimau sumatera. ”Salah satu kesulitan konservasi
harimau sumatera yang saat ini statusnya terancam punah
adalah sulitnya pengembangbiakan. Harimau yang dikurung
sulit berkembang biak karena tingkat stres yang tinggi,” kata
Kepala Unit TMS Medan Zainul Akbar Nasution, Minggu
(21/2), di Medan. Jumlah harimau sumatera yang merupakan
satu dari enam subspesies harimau yang masih bertahan hidup
hingga kini berkisar 400-500 ekor. (NSA)

Kepolisian Tangkap Satu Lagi Napi Buron

JAYAPURA — Aparat kepolisian menangkap Eki Dabi, seorang
narapidana (napi), yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan
(Lapas) Kelas II Abepura, Sabtu (20/2), sekitar pukul 22.00
WIT, di Asrama Nayag, daerah Kotaraja, Jayapura. Perwira
Urusan Humas Polresta Kota Jayapura Iptu Jahja Rumra di
Jayapura, Minggu (21/2), mengatakan, Eki termasuk 13 napi
yang kabur dari Lapas Abepura pada 8 Januari lalu. ”Eki adalah
narapidana yang terlibat kasus penganiayaan pada 2014. Ia
kabur melalui pintu utama lapas setelah mengancam petugas,”
kata Jahja. Total empat napi yang telah ditangkap aparat
kepolisian selama sebulan terakhir. Mereka adalah Feli Tabuni,
Lapis Wantik, Ari Muyak, dan Eki Dabi. (FLO)

Masyarakat Perbatasan Minta Perhatian Serius

AMBON — Masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya, Malu-
ku, meminta pemerintah pusat hingga daerah agar memberikan
perhatian serius kepada daerah itu. Tokoh masyarakat Maluku
Barat Daya, Yusthinus T Male, di Ambon, Minggu (21/2),
mengatakan, daerah yang berbatasan langsung dengan negara
Timor Leste dan Australia itu merupakan wilayah termiskin di
Maluku. Angka kemiskinan berada sekitar 27 persen. Ia menga-
takan, sejumlah pulau sering terisolasi selama berhari-hari
karena tidak dilayani kapal perintis akibat cuaca buruk. Aki-
batnya, harga barang melambung. Beras, misalnya, dijual de-
ngan harga sekitar Rp 14.000 per kilogram. Di Ambon, kualitas
beras yang sama dijual Rp 9.000 per kilogram. (FRN)

SATWA DILINDUNGI

Aceh Siapkan Lahan
untuk Suaka Gajah
BANDA ACEH, KOMPAS —
Sedikitnya 45.000 hektar lahan di
Kabupaten Aceh Timur dan Aceh
Jaya, Aceh, disiapkan untuk
membangun taman suaka gajah
sumatera. Pembangunan koridor
gajah sangat penting agar konflik
gajah dengan manusia bisa dite-
kan demi menyelamatkan satwa
liar itu dari kepunahan.

Kepala Badan Konservasi
Sumber Daya Alam Aceh (BKS-
DA) Genman Suhefti Hasibuan,
Sabtu (20/2), mengatakan, pem-
bangunan sanctuary (suaka ga-
jah) sangat mendesak. Pasalnya,
konflik gajah dengan manusia
terus terjadi. Penyebabnya, ha-
bitat gajah dirambah manusia
untuk membuka lahan perke-
bunan.

Kasus terbaru, satu ekor gajah
jantan ditemukan tewas di perke-
bunan warga di Ketol, Aceh
Tengah. Gajah malang itu mati
keracunan setelah memakan pu-
puk di kebun.

Hasil otopsi oleh tim medis
BKSDA ditemukan zat kimia da-
lam gajah itu. ”Kesimpulan se-
mentara, gajah ini mati karena
keracunan, bukan sengaja dira-
cun, melainkan murni kecela-
kaan,” kata Genman.

Di Aceh, sejak 2012 hingga
2015, sebanyak 37 gajah mati
karena diracun, disetrum, dan
diburu. Apabila tidak ada koridor
khusus gajah, populasi gajah bisa
terancam punah.

Genman menambahkan, la-
han untuk suaka gajah tersebut
luasnya 45.000 hektar terdapat di
dua kabupaten, yakni di Aceh
Timur seluas 5.000 hektar dan
Aceh Jaya seluas 40.000 hektar.

Di Aceh Timur, lahan tersebut
terdapat di kawasan Serbajadi
yang langsung berbatasan de-
ngan Kawasan Ekosistem Leuser.
Sementara di Aceh Jaya terdapat
di kawasan Sampoiniet.

Kedua kawasan itu selama ini

termasuk tempat gajah bermu-
kim. Nantinya, gajah liar akan
digiring ke dalam suaka. Untuk
membatasi ruang gerak gajah
agar tidak masuk ke permukiman
atau perkebunan warga, akan di-
buat pembatas berupa galian
atau memanfaatkan tebing
alam.

”Saat ini, kami sedang me-
matangkan konsep bersama pe-
merintah kabupaten karena me-
reka sebagai pemilik lahan. Di-
harapkan, dalam tahun ini, pem-
bangunan suaka gajah sudah kita
mulai,” kata Genman.

Ketua Inisiatif Membangun,
sebuah lembaga yang bergerak di
bidang konservasi, Ratno Sugito
mengatakan, upaya penyelamat-
an gajah membutuhkan komit-
men semua pihak, masyarakat,
pemerintah, dan swasta.

”Bila pemerintah ingin me-
nyelamatkan gajah harus ada ke-
bijakan perlindungan kawasan
yang masuk dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah Aceh. Pemerin-
tah juga perlu membuat per-
aturan daerah terkait perlin-
dungan satwa liar,” kata Ratno.

Komitmen lain, pemerintah
kabupaten juga diminta parti-
sipasinya untuk mengalokasikan
anggaran untuk kegiatan perlin-
dungan gajah. Misalnya, mem-
bentuk kelompok masyarakat
yang bertugas memantau gerak-
an gajah dan membangun pos
pemantauan.

Saat ini, Aceh baru memiliki
lima conservation response unit
(CRU). CRU merupakan tempat
pemantauan pergerakan gajah
dan menempatkan petugas. Saat
gajah mulai bergerak ke perke-
bunan atau mendekati permu-
kiman warga, petugas akan
menghalau gajah dengan mer-
con. Jika tidak mempan, akan
diturunkan gajah jinak untuk
menggiring gajah liar ke hutan.

(AIN)

BUAH LOKAL

Manis Pahit Durian Kasembon

Lima bulan dalam setahun
merupakan masa yang di-
tunggu-tunggu sebagian

petani yang bermukim di pe-
gunungan, di sisi barat Kabu-
paten Malang, Jawa Timur. Saat
itu, mereka biasanya ketiban re-
zeki manis, semanis rasa buah-
nya, yakni durian.

Pada hari Minggu (14/2) si-
ang, jemari Dian (13) cekatan
membuat simpul tali rafia untuk
mengikat tiga buah durian ber-
ukuran sedang ke rangka sepeda
motor pembeli. Tak lama ke-
mudian lembaran uang senilai
Rp 80.000 yang disodorkan
pembeli masuk ke sakunya. Bo-
cah lelaki siswa kelas II salah
satu SMP di Kecamatan Ngan-
tang itu pun semringah.

Dian menjual beberapa ikat
durian dengan cara ditumpuk,
di tepi jalan utama Batu-Kediri
yang berkelok-kelok. Jika ber-
untung, uang ratusan ribu ru-
piah bisa ia peroleh dalam se-
hari. ”Lumayan, buat mengisi li-
bur. Tahun lalu, saya juga ber-
jualan,” u j a r ny a .

Dian tidak sendiri. Ada be-
lasan pedagang lain yang men-
coba peruntungan, baik menja-
jakan durian di pondok terbuka
dari bambu atau di atas rumput.
Pedagang yang muncul antara
Desember dan Mei itu menam-
bah khas situasi jalan yang di-
hiasi pepohonan, sungai, tebing,
dan udara segar.

Tak jarang wisatawan atau
pengendara dari luar daerah
menyempatkan berhenti untuk
sekadar mencicipi dengan ma-
kan durian di lokasi dan mem-
bawa pulang dalam jumlah ba-
nyak. Beberapa kali acara ma-
kan durian bersama secara cu-
ma-cuma diselenggarakan pe-
ngelola obyek wisata di jalur se-
panjang sekitar 30 kilometer itu.

Kusnan (66), warga Dusun
Slatri, Desa Pait, Kecamatan Ka-
sembon, salah satu pusat durian,
mengatakan, saat kondisi cuaca
bagus seorang petani bisa me-

raup hingga Rp 20 juta dalam
sekali musim durian. Sebalik-
nya, jika kondisi kurang bagus,
uang yang diperoleh juga sedi-
kit. Warga mengembangkan be-
berapa jenis durian, antara lain,
montong lokal, jingga, arab, cik-
rak, manalagi, dan unyil.

Kusnan sendiri memiliki se-
kitar 30 pohon durian berumur
15-20 tahun, dan sebagian di an-
taranya hasil peremajaan yang
dilakukan sejak tahun 2000.
”Tahun ini cuacanya termasuk
kurang baik sehingga buah tidak
b a ny a k , ” u j a r ny a .

Menurut Kusnan, petani ti-
dak bisa berharap banyak saat
kondisi cuaca kurang mendu-
kung. Pedagang enggan membeli
lantaran ukuran buah kecil dan
dianggap kurang menguntung-
kan saat dijual kembali. Ia men-
contohkan, beberapa hari lalu,
durian miliknya hanya laku 20
buah dengan harga Rp 200.000.
Padahal, dalam cuaca bagus,
harga jualnya bisa mencapai dua
kali lipat.

”Pedagang enggan menebas
(membeli keseluruhan buah) ji-
ka buahnya sedikit. Karena kon-
disi cuaca kurang bagus, secara
umum harga durian tahun ini
agak naik. Durian ukuran kecil
biasanya dijual pedagang Rp
20.000 dan yang besar bisa di
atas Rp 100.000,” k a t a ny a .

Rozikin (46), pengepul durian
di Dusun Slatri, membenarkan
keterangan Kusnan. Laki-laki
yang mengaku menjadi penge-
pul terbesar dan sudah mene-
kuni pekerjaan itu sejak beru-
mur 15 tahun itu mengatakan,
jika kondisi bagus, keuntungan
yang didapat pedagang lebih da-
ri 100 persen. Dengan modal Rp
300 juta, dalam satu musim di-
rinya bisa mendapatkan Rp 600
juta hingga Rp 700 juta.

Ko nt ra k
Rozikin memiliki ratusan po-

hon durian yang tumbuh di la-
han seluas 8 hektar. Saat musim

durian, ia tidak hanya mengan-
dalkan lahan sendiri, tetapi juga
mengontrak dari lahan petani
lain. Nilai kontrak tidak kecil
dan bervariasi. Untuk lahan de-
ngan 50 pohon, misalnya, uang
kontraknya bisa mencapai Rp
20 juta.

”Kalau hasilnya bagus, peda-
gang yang mengontrak bisa un-
tung. Namun, saya pernah rugi
sampai Rp 300 juta dalam satu
musim karena pohon-pohon itu
dikontrak sebelum berbuah. Ka-
mi tidak pernah tahu apakah
nanti buahnya bagus atau ti-
dak,” kata Rozikin.

Menurut Rozikin, satu pohon
durian bisa menghasilkan 300
buah, tetapi bisa mencapai 1.000
buah apabila kondisi lingkungan
dan perawatan bagus, termasuk

menggunakan pupuk. Durian di
pohon itu umumnya bisa dipa-
nen tiga kali dalam sekali
musim. Buahnya dikirim ke ber-
bagai tempat di Jawa Timur.

Di Malang, ada beberapa wi-
layah penghasil durian selain
Kasembon, yakni Ngantang, Pu-
jon, Tirtoyudo, Ampelgading,
Sumbermanjing, dan Tumpang.

Kepala Dinas Pertanian dan
Perkebunan Kabupaten Malang
Tomie Herawanto mengatakan,
setidaknya ada sembilan jenis
durian di wilayahnya yang di-
namai dengan nama lokal oleh
masyarakat. Adapun durian ka-
sembon merupakan yang paling
populer dari semua itu.

”Ada durian yang kecil dina-
mai durian unyil. Ada juga yang
berwarna jingga (Durio zibthi-

nus) yang pernah kami angkat
ke kancah nasional pada saat
pemerintahan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono. Ada juga
durian macan yang konon po-
honnya di dalam hutan dan di-
tunggui macan,” u c a p ny a .

Sebagian kecil durian lokal
asal Malang itu telah dimanfa-
atkan untuk produk olahan.

Menurut Tomie, selain ban-
tuan benih kepada petani, pi-
haknya juga berusaha mengem-
bangkan durian lokal yang ada.
Salah satu upayanya adalah me-
nyelenggarakan festival dengan
melibatkan petani dari sejumlah
daerah di Malang. Pihaknya juga
tengah dalam proses melegalkan
agar mendapatkan nama vari-
etas sehingga nantinya bisa di-
sebar kepada masyarakat.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Kawasan Pelabuhan Kendal secara resmi mulai dioperasikan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Minggu (21/2). Peresmian pengoperasian pelabuhan tersebut juga membuka
akses transportasi laut melalui layanan kapal dari Kendal ke Kumai. Kemudahan akses ini turut membuka peluang pertumbuhan ekonomi.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Wilayah pegunungan di sisi barat Kabupaten Malang, Jawa Timur, selama ini dikenal sebagai salah
satu penghasil durian dengan nama umum durian kasembon. Lima bulan dalam setahun, petani
setempat meraup rezeki dari durian. Tampak aktivitas memuat durian ke bak pikap di salah satu
pengepul besar durian di Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Minggu (14/2).
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