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54 Hektar Ladang Ganja di
Aceh Besar Dimusnahkan
BANDA ACEH, KOMPAS —
Kepolisian Daerah Aceh bersama
Kepolisian Resor Aceh Besar me-
musnahkan sekitar 54 hektar la-
dang ganja di Desa Pulo, Ke-
lurahan Lamteuba, Kecamatan
Seulimeum, Kabupaten Aceh Be-
sar, Aceh, Sabtu (27/2). Tanaman
ganja di ladang itu berusia rata-
rata 3 bulan dengan ketinggian
1-1,5 meter.

Desa Pulo berada sekitar 60
kilometer dari Banda Aceh. La-
dang ganja itu berada sekitar 5
kilometer dari pusat desa. Untuk
menuju ladang itu, harus meng-
gunakan kendaraan roda empat
kabin ganda (double cabin) sejauh
3 kilometer atau 15-30 menit dari
pusat desa. Kemudian, perjalan-
an harus dilanjutkan dengan ja-
lan kaki sejauh 1-2 kilometer atau
sekitar 1 jam dari dasar bukit
menuju puncak bukit tempat la-
dang itu. Jalurnya terjal dan me-
lewati hutan lebat.

Kepala Polda Aceh Inspektur
Jenderal Husein Hamidi di lokasi
ladang ganja mengatakan, ladang
tersebut merupakan ladang yang
pernah ditemukan polisi pada
Juli 2015. Ketika itu, polisi me-
nemukan dan memusnahkan se-

kitar 34 hektar ladang ganja di
lokasi itu. Namun, pihaknya tidak
menemukan pemilik ladang.

Ternyata setelah dimusnah-
kan, Kepolisian Resor Aceh Besar
mendapatkan informasi dari
warga bahwa ladang itu kembali
ditanami ganja. Melalui peman-
tauan intensif selama dua bulan
terakhir, polisi mendapati ladang
tersebut memang sudah kembali
ditanami ganja.

”Jumlah ladang ganja kali ini
lebih luas daripada tahun lalu,
yakni sekitar 54 hektar yang ber-
ada di enam titik,” ujar Husein.

Polisi juga menangkap seorang
warga berinisial Az (44) yang
diduga salah satu pemilik ladang
ganja itu. Az mengaku hanya me-
miliki 1 hektar ladang ganja. Ia
telah menjual hasil panen berupa
ganja kering sebanyak 5 kilogram
ke Sigli, Kabupaten Pidie.

Penemuan ladang ganja di
Aceh terus meningkat. Berda-
sarkan data Polda Aceh, pada
2014 polisi menemukan dan me-
musnahkan 145 hektar ladang
ganja, pada 2015 seluas 235,5
hektar, dan dari Januari hingga
27 Februari 2016 sekitar 132 hek-
tar. (DRI)

ASAL-USUL KAYU

Penerbitan Surat Kepala
Desa Timbulkan Polemik
MEDAN, KOMPAS — Pener -
bitan surat keterangan asal-usul
kayu sesuai Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehu-
tanan Nomor P.21/MenLHK-II/
2015 tentang Penatausahaan Ha-
sil Hutan yang Berasal dari Hu-
tan Hak yang dikeluarkan kepala
desa menimbulkan polemik di
daerah. Penebangan kayu terjadi
sewenang-wenang tanpa sepe-
ngetahuan pemerintah kabupa-
ten seperti terjadi di Kabupaten
Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

Bupati Tapanuli Utara Nikson
Nababan kepada Ko m p a s , Sabtu
(27/2), mengatakan, kepala desa
mulai sembarangan mengeluar-
kan kayu tanpa rekomendasi pe-
merintah daerah. Selain itu, ter-
jadi penebangan yang sewenang-
wenang terhadap kayu yang be-
lum jelas asal-usulnya. Padahal,
wilayahnya adalah daerah tang-
kapan hujan. Banyak daerah me-
miliki kemiringan tanah 45-60
derajat sehingga kebijakan itu di-
khawatirkan akan menimbulkan
bencana di daerah.

Kebijakan penerbitan surat
keterangan asal-usul (SKAU)
oleh kepala desa itu juga bertolak
belakang dengan upaya peme-
rintah daerah menggalakkan
penghijauan. Pembangunan in-
frastruktur yang digalakkan akan
rusak karena angkutan kayu me-
rusak jalan. ”Percuma kami ba-
ngun infrastruktur berkualitas,”
ujar Nikson.

Karena itu, 9 Februari lalu,
Pemkab Tapanuli Utara meminta

Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan mencabut Per-
men LHK Nomor P21/2015.

Saat ini sudah ada dua kepala
desa di Tapanuli Utara yang me-
nerbitkan SKAU, yakni Desa Ra-
hut Bosi Onan di Kecamatan Pa-
ngaribuan dan Desa Pansur Batu
di Kecamatan Adiankoting. Pe-
nebangan pinus di areal seluas 8
hektar tanpa rekomendasi pe-
merintah daerah.

Kepala Dinas Kehutanan
Ta p a nuli Utara Benhur H Sima-
mora mengatakan, kawasan pe-
nebangan di Rahut Bosi meru-
pakan daerah tangkapan air Su-
ngai Aek Naoto. Benhur meng-
khawatirkan penebangan yang
sembarangan membuat volume
air akan menyusut. ”Kalau pe-
nebangan tak dikendalikan,
penggundulan akan semakin ma-
sif,” k a t a ny a .

Penebangan juga mendapat
protes warga desa yang merasa
tak diajak bermusyawarah. Ber-
dasarkan surat Ketua Badan Per-
musyawaratan Desa Rahut Bosi
Onan Jungjung Gultom kepada
Dinas Kehutanan Tapanuli Uta-
ra, yang ditandatangani puluhan
warga, warga keberatan dengan
penebangan itu karena tak mem-
pertimbangkan efek gundulnya
hutan.

Kepala PDAM Tapanuli Utara
Lamtagon Manalu mengatakan,
debit air di Tapanuli Utara ber-
kurang 12 persen tiap tahun ka-
rena tutupan hutan berkurang.

( WSI)

PENANGGULANGAN PENYAKIT

Wijianto Mendobrak Stigma Orang dengan HIV/AIDS

Wijianto (33) nekat ber-
jalan kaki mengelilingi
Indonesia. Tekadnya

bulat, ingin menghapus stigma
orang yang hidup dengan
HIV/AIDS, yang dianggap lemah
dan tak mampu, serta menye-
mangati orang yang bernasib
sama sepertinya.

Wijianto berangkat dari Ja-
karta pada November 2015. Em-
pat bulan kemudian, orang yang
hidup dengan HIV/AIDS
(ODHA) itu sampai di Banyu-
wangi, Jawa Timur, setelah ber-
jalan kaki dari Jember.

Saat mampir di lounge Kan -
tor Kabupaten Banyuwangi, Wi-
jianto (33) terlihat bugar dan
sehat meski ia sudah menem-
puh perjalanan jauh. Tubuhnya
berkeringat, tetapi ia tetap ber-
semangat. Tas ransel seberat 15
kilogram ia bawa tanpa terlihat
ke b e r a t a n .

”Banyak yang mengira saya
bukan ODHA karena saya di-
katakan sangat sehat dan tak
terlihat menderita. Ya, memang
saya tak menderita,” k a t a ny a
sambil tersenyum

Menempuh perjalanan jauh
dengan berjalan kaki diakuinya
melelahkan. Kulitnya legam ka-
rena terpapar panas matahari.
Ia juga harus menahan dingin
angin malam di pesisir dan pe-
gunungan saat berjalan kaki pa-
da malam hari.

Ana Aniati, petugas KPA Ba-
nyuwangi yang mendampingi-
nya, mengatakan, meskipun be-
rat, Wijianto bersikeras tetap
berjalan kaki. Pernah Ana me-
nawari tumpangan kendaraan
atau mobil, tetapi ditolak Wi-
jianto. ”Ia baru bersedia naik
mobil dari Kecamatan Kalibaru

ke Kantor Pemkab Banyuwangi
untuk bertemu dengan pejabat
di Banyuwangi. Namun, seusai
pertemuan, ia minta dikemba-
likan ke tempat terakhir ber-
jalan kaki, di Kalibaru. Ia lalu
melanjutkan perjalanannya lagi

dengan berjalan kaki,” kata Ana.
Selama perjalanan, KPA turut

mendampingi secara estafet. Ia
juga mendapatkan bantuan
tempat menginap, obat-obatan,
dan makanan dari para aktivis
dan simpatisan ODHA. Saat di

Banyuwangi, misalnya, seorang
aktivis HIV/AIDS menawari Wi-
jianto rumah untuk menginap.
Ubi, singkong, air putih, sa-
yur-mayur, dan lauk sederhana
menjadi makanan sehari-hari.
Makanan-makanan sederhana
itu mudah ia dapatkan karena
hampir ada di setiap desa.

S e m a n g at
Wijianto divonis sebagai

ODHA sejak tiga tahun lalu. Se-
jak itu hidupnya berubah, ia ke-
hilangan pekerjaan sebagai pe-
tugas satuan pengamanan (sat-
pam) serta harus berpisah de-
ngan istri dan anak-anaknya. Sa-
at itu dunianya serasa runtuh.
Beruntung ia segera bangkit
menyemangati diri sendiri. Ia
lalu memutuskan berjalan kaki
keliling Indonesia untuk mem-
beri semangat kepada orang
yang bernasib sama dengannya.

Empat bulan berjalan kaki
bukan perjalanan fisik yang
membuat Wijianto merasa be-
rat. Tekanan sosial yang mem-
beratkan hatinya. Meskipun so-
sialisasi HIV/AIDS sudah gencar
dilakukan, pandangan miring
sebagian orang masih saja ada.
ODHA masih dianggap sebagai
orang yang harus dihindari ka-
rena dikhawatirkan mudah me-
nularkan penyakit.

Saat singgah di Solo, Jawa
Tengah, misalnya, ia menemu-
kan anak-anak dengan
HIV/AIDS hidup terasing di
rumah kontrakan. Anak-anak
itu sebenarnya akan ditempat-
kan di rumah penampungan,
tetapi warga di kompleks
perumahan menolak mereka.
Hingga kini mereka masih ting-
gal di kontrakan. ”Anak-anak itu

nyaris tak pernah keluar dari
rumah. Saat mereka terlihat ke-
luar dari rumah, tetangga segera
menghindar, bahkan mengambil
jemuran yang masih tergantung.
Anak-anak itu seperti diasing-
kan, padahal mereka tak tahu
apa-apa,” kata Wijianto.

Bahkan, ada warga yang takut
difoto bersamanya karena kha-
watir dikira ODHA.

Di sepanjang perjalanan ia ju-
ga banyak menemukan banyak
ODHA yang kehilangan sema-
ngat karena terdesak kondisi fi-
sik dan juga sosial. Wijianto ber-
usaha berbagi semangat dengan
mereka agar tetap bertahan hi-
dup dengan baik.

Kepala Dinas Kesehatan Ba-
nyuwangi Widjie Lestariono
mengatakan, sosialisasi tentang
HIV/AIDS harus gencar dilaku-
kan tak hanya untuk mendu-
kung ODHA, tapi juga mence-
gah meluas penularan HIV.

Di Banyuwangi, angka warga
dengan HIV mencapai 2.374
orang, sedangkan temuan AIDS
1.126 orang. Itu temuan terbesar
kedua di Jatim. ”Selain memi-
nimalkan penularan, peningkat-
an kualitas hidup ODHA juga
harus dilakukan. Apa yang di-
lakukan Wijianto dengan berja-
lan kaki, untuk memberi sema-
ngat ODHA, jadi hal yang pen-
ting,” k a t a ny a .

Memang tak mudah meng-
hapus stigma dan menghadapi
tantangan hidup, tetapi bukan
berarti tak mungkin. Sejauh ini
Wijianto mampu membuktikan
bahwa meski hidup dengan
HIV/AIDS, ia tetap bisa hidup
normal dan bisa melakukan hal
selayaknya orang tanpa
HIV/AIDS. (SIWI YUNITA C)

K E N DA R AA N

Bali Tinjau Ulang Kebijakan
Pajak Progresif Mobil
DENPASAR, KOMPAS — Pe -
merintah Provinsi Bali meninjau
ulang kebijakan pajak progresif
kendaraan bermotor untuk roda
empat yang baru diberlakukan
mulai Juni 2014. Kebijakan ter-
sebut dinilai memunculkan ma-
salah baru karena memicu ma-
suknya kendaraan roda empat
dengan pelat luar Bali.

Karena itu, kebijakan tersebut
menjadi dilema bagi pemprov.
Pemberlakuan pajak progresif
yang dimaksudkan untuk me-
naikkan pendapatan daerah, me-
nekan jumlah kendaraan, dan
mengurangi kemacetan menjadi
tak tercapai.

Kepala Dinas Pendapatan
Provinsi Bali I Made Santha,
Minggu (28/2), mengatakan,
pihaknya tetap mengupayakan
agar pajak progresif bisa mem-
berikan solusi permasalahan ke-
macetan lalu lintas dan tak me-
nurunkan pendapatan daerah.
Karena itu, penggunaan alamat
sesuai kartu keluarga akan
digantikan dengan kartu tanda
penduduk. Kenaikan tarif pajak
akan bertambah jika satu nama
memiliki lebih dari satu ken-
daraan roda empat.

”Kami juga mengupayakan ke-
ringanan biaya mutasi kendara-
an,” ujar Santha.

Sistem pajak progresif tersebut
berdasarkan atas nama dan ala-
mat yang sama sesuai kartu ke-
luarga. Besaran tarif antara lain
kepemilikan pertama 1,5 persen,
kepemilikan kedua 2 persen, dan
terus bertambah sebesar 0,5 per-
sen untuk kepemilikan seterus-
ny a .

Jumlah kendaraan bermotor
di Bali tercatat 3.037.665 unit
pada 2014. Dari jumlah itu, 15
persen adalah kendaraan roda
empat dan 85 persen kendaraan
roda dua.

Pendapatan asli daerah (PAD)
Bali masih bergantung pada pa-
jak kendaraan motor tersebut.
”Jika gara-gara pemberlakuan
pajak progresif ini membuat ken-
daraan luar Bali banyak beredar,
pendapatan akan terus berku-
rang,” kata Santha.

Capaian PAD Bali pada 2015
tercatat Rp 3,087 miliar. Namun,
persentase pencapaian melebihi
target terus menurun dari 123
persen pada 2013 menjadi 103
persen pada 2015.

Anggota Komisi II DPRD Bali,
Anak Agung Ngurah Adhi
Ardhana, setuju adanya perubah-
an kebijakan progresif tersebut.
Pihaknya menargetkan perte-
ngahan tahun ini perubahan ter-
sebut selesai dibahas dan di-
putuskan.

Pada kepemilikan kendaraan
roda dua, Pemprov Bali belum
memberlakukan pajak progresif
meski jumlahnya lebih dari 2,5
juta unit dibandingkan roda em-
pat yang sekitar 400.000 unit.
Alasannya, menunggu keberha-
silan dari penerapan pada roda
empat.

Namun, lanjut Santha, pihak-
nya akan mengajak kerja sama
dengan jasa pembiayaan kredit
kendaraan roda dua. Para pe-
nyedia jasa diminta memasukkan
hitungan pajaknya langsung di
dalam sistem pembayaran ang-
suran. ( AY S )

L I N G KU N G A N

Habitat Blekok Sawah di
Ranca Bayawak Terancam
BANDUNG, KOMPAS — War -
ga Kampung Kreatif Blekok Ran-
ca Bayawak di Kelurahan Cisa-
ranten Kidul, Kecamatan Gede-
bage, Kota Bandung, Jawa Barat,
kian resah dengan proyek pem-
bangunan Bandung Technopolis
di kawasan Gedebage, yang
diproyeksikan seluas sekitar 800
hektar. Proyek tersebut dikha-
watirkan berdampak buruk pada
habitat blekok sawah (A rd e o l a
speciosa) dan kuntul kerbau (Bu -
bulcus Ibis) yang tinggal di kam-
pung tersebut sejak 1970-an. Po-
pulasi dua jenis burung tersebut
kini berkisar 1.600 ekor.

”Yang harus dijaga adalah ke-
asrian lingkungan bagi habitat
blekok sawah ini. Namun, kami
tak bisa berbuat banyak dengan
gempuran pengembang yang ma-
kin gencar membangun peru-
mahan,” kata Ketua RW 002 Ke-
lurahan Cisaranten Kidul Ujang
Safaat (39) dalam acara silatu-
rahim antara warga Kampung
Kreatif Blekok Ranca Bayawak
dengan alumni Institut Tekno-
logi Bandung angkatan tahun
1980 dan aktivis lingkungan di
Bandung, Sabtu (27/2).

Ujang berharap ada dukungan
pemerintah dengan penambahan
lahan yang dihibahkan bagi kam-
pungnya, paling tidak 50 meter
ke utara, selatan, barat, ataupun
timur. Kampung yang terdiri atas
3 RT dengan 200 keluarga itu
pada 2015 ditetapkan oleh Pe-
merintah Kota Bandung menjadi
kampung kreatif dengan nama

Blekok Ranca Bayawak bersama
9 kampung lainnya.

Kampung ini memiliki ke-
unikan karena juga menjadi ha-
bitat blekok sawah dan kuntul
kerbau yang tinggal di rumpun
bambu yang tumbuh di kampung
tersebut. Di kampung ini dulu
banyak tumbuh hutan bambu.
Namun, seiring dengan perkem-
bangan kota dan pertumbuhan
penduduk, hutan bambu beralih
fungsi, tinggal tersisa empat rum-
pun bambu yang ditinggali ble-
kok sawah itu. Lahan sawah di
Gedebage yang memiliki riwayat
sebagai daerah rawa bertanah lu-
nak juga banyak yang beralih
fungsi menjadi perumahan.

Mereka khawatir keberadaan
kampung mereka makin terdesak
”hutan beton” seiring dengan
proyek pembangunan Bandung
Technopolis. Kawasan Gedebage
diproyeksikan Pemerintah Kota
Bandung menjadi pusat peme-
rintahan daerah yang baru se-
bagai upaya pengembangan ka-
wasan timur Bandung.

Camat Gedebage Bambang Su-
kardi mengatakan, keberadaan
Kampung Kreatif Blekok Ranca
Bayawak tetap dipertahankan
dan dilestarikan, bahan Pemkot
Bandung mendorong kampung
ini menjadi kampung wisata.
”Dari site plan (rencana tapak)
proyek Bandung Technopolis
ataupun Summarecon (pengem-
bang perumahan) tidak meng-
gusur Kampung Blekok Ranca
B ay awa k , ” katanya. (SEM)

Amankan Jalur
Jelajah Gajah
Ruang Hidup Satwa Ini di Luar Kawasan Dilindungi

JAMBI, KOMPAS — Pengamanan wilayah dan
intelijen terhadap jaringan pemburu dan
perdagangan satwa-satwa kunci, termasuk gajah
sumatera (Elephas maximus sumatranus), perlu
diperkuat. Hal ini untuk mengantisipasi kepunahan
spesies dilindungi ini.

Anggota Komisi IV DPRD Pro-
vinsi Jambi, yang membidangi
masalah lingkungan hidup, Po-
prianto, mengatakan, di ekosis-
tem Bukit Tigapuluh saja tinggal
140 gajah, itu pun ancaman ke-
punahannya sangat tinggi. Selain
tingginya konflik gajah dan pen-
duduk setempat, pihaknya juga
mendapati banyak akses liar da-
lam hutan, serta titik-titik pem-
balakan dan tambang liar baru di
sekitar Taman Nasional Bukit
Tigapuluh (TNBT). ”Pe m b a l a k a n
liar bahkan sudah masuk ke ka-
wasan taman nasional,” u j a r ny a ,
Minggu (28/2).

Poprianto mengindikasikan
maraknya pembalakan dan tam-
bang liar tersebut memicu ke-
datangan para pemburu gading.
”Kawasan dilindungi semakin
mudah diakses dan sangat minim
pengamanan sehingga pemburu
bebas berkeliaran,” k a t a ny a .

Menurut Poprianto, Dinas Ke-
hutanan, tim patroli Balai Kon-

servasi Sumber Daya Alam, ke-
polisian, dan TNI belum bekerja
maksimal dalam mengontrol ma-
suk keluarnya orang di kawasan
hutan. Akibatnya, jalur jelajah
gajah kerap dimasuki pemburu.

Poprianto mendorong aparat
memperkuat intelijen pergerak-
an jaringan pemburu dan per-
dagangan satwa serta pengaman-
an kawasan. Upaya pencegahan
akan lebih efektif mengatasi an-
caman kematian gajah yang ma-
kin tinggi. Sejak 2012, paling ti-
dak 152 gajah mati di Sumatera.

Meski gajah sumatera terma-
suk satwa liar dilindungi, ruang
hidup spesies ini berada di luar
kawasan dilindungi. Dua pertiga
luas hutan dataran rendah Su-
matera, yang merupakan habitat
paling cocok untuk gajah, rusak
dalam kurun 25 tahun terakhir
karena beralih fungsi menjadi ke-
bun akasia, karet, dan sawit.

Peneliti gajah dari Wildlife
Conservation Society, Wulan

Pusparini, mengatakan, tekanan
terhadap gajah sumatera terjadi
di hampir sebagian besar ha-
bitatnya di Sumatera. Selain Riau
dan Lampung, gajah di Sumatera
Barat dinyatakan telah punah.
Dari 2.400 gajah pada 10 tahun
lalu, populasinya diperkirakan
sudah berkurang setengah.

Kepala Seksi I Balai Konser-
vasi Sumber Daya Alam Jambi
Amenson Girsang mengatakan,
tuntutan pembangunan koridor
gajah menjadi harga mati untuk
mengatasi ancaman kepunahan
gajah. Ruang jelajah yang rusak
akibat pembukaan kebun mo-
nokultur harus dipulihkan lagi.

Awal tahun ini, pihaknya me-
wajibkan lima perusahaan pe-
megang konsesi hutan yang ber-
operasi di jalur jelajah gajah
mengalokasikan ruang memadai
bagi koridor satwa tersebut. Luas
areal seluruh konsesi berkisar
130.000 hektar di penyangga
T N B T.

Sementara itu, tren penurun-
an populasi satwa liar dilindungi
di Jawa Barat diikuti maraknya
aktivitas jual beli di dunia maya.
”Aktivitas penjualan satwa liar
dilindungi, khususnya jenis pri-
mata, marak terpantau di media
sosial,” kata Koordinator Profau-
na Representatif Jawa Barat Rin-
da Sirait di Bandung. ( I TA / C H E )

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Jejak pembalakan liar di kawasan hutan di Desa Pulo, Kelurahan Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Sabtu (27/2). Pembalakan liar yang marak
dilakukan di Aceh menjadi salah satu pemicu degradasi lingkungan yang berdampak seringnya terjadi longsor dan banjir di Aceh.

Jejak Pembalakkan Liar

KOMPAS/SIWI YUNITA CAHYANINGRUM

Wijianto (33), orang dengan HIV/AIDS, berjalan kaki keliling
Indonesia. Februari lalu ia singgah di Banyuwangi, Jawa Timur. Ia
berharap bisa menyemangati ODHA lain agar bisa hidup normal.
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