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BUAH ILEGAL

Lalat Buah Jepang Nyaris Menyebar
SURABAYA, KOMPAS — Ha -
ma lalat buah Jepang (B a c t ro c e ra
tsuneonis) nyaris masuk dan ber-
kembang di Indonesia melalui
609,9 ton buah jeruk, pir, dan
apel ilegal dari Tiongkok. Jika
menyebar, hama yang belum per-
nah ada di Indonesia itu ber-
potensi merusak perkebunan je-
ruk di Tanah Air dan menim-
bulkan kerugian hingga Rp 2,2
triliun.

Buah ilegal itu diimpor sebuah
perusahaan impor yang berlokasi
di Jakarta, PT DPM, dan tiba di
Terminal Peti Kemas Surabaya,
Jawa Timur, 27 Januari 2016.
Setelah diperiksa, Balai Besar Ka-
rantina Pertanian Surabaya ke-
mudian menahan 34 kontainer
yang digunakan untuk mengang-
kut buah ilegal itu.

”Buah ilegal ini sangat ber-
bahaya kalau sampai beredar di
Indonesia. Ini harus ditindak
t e g a s, ” kata Menteri Pertanian
Andi Amran Sulaiman ketika me-
rilis kasus ini, Jumat (4/3), di
area penumpukan kontainer PT
Terminal Petikemas Surabaya.
Amran meminta penegak hukum
segera menuntaskan kasus ini.

Tingkatkan pengawasan
Menurut Amran, pihak karan-

tina pertanian yang berada di
pintu masuk buah impor harus
meningkatkan pengawasan kare-
na buah-buah ilegal masih bisa

masuk. Dengan pengawasan yang
ketat, kasus seperti ini bisa di-
cegah sejak dini.

Kasus ini merupakan kasus ke-
dua yang ditangani Balai Besar
Karantina Pertanian Surabaya
pada tahun ini. Kasus pertama
berupa penyelundupan 85 ton
buah ilegal berupa jeruk, pir, dan
apel dari Tiongkok dan Korea
Selatan dengan menggunakan
empat kontainer.

Kepala Badan Karantina Per-
tanian Banun Harpini menga-
takan, buah-buahan dari Tiong-
kok perlu diawasi lebih ketat ka-
rena negara itu paling berpotensi
menyebarkan hama lalat buah.
Jepang merupakan negara yang
pernah merasakan kerugian aki-
bat lalat jenis ini. Hama ini mam-
pu menyebabkan gagal panen
hingga 50 persen dari total per-
kebunan jeruk yang ada.

”Ciri-ciri bahwa buah ini me-
ngandung larva lalat dapat dilihat
secara fisik. Banyak buah yang
sudah busuk di bagian tengah
dan dikerubuti lalat-lalat kecil,”
kata Banun. Pihak karantina per-
tanian kemudian terus memerik-
sa buah-buah ilegal tersebut di
laboratorium.

Menurut Banun, buah ilegal
ini terungkap ketika ke-34 kon-
tainer itu menumpuk dan tidak
ada pihak yang melapor. Doku-
men yang menyertai kontainer
itu menyebutkan bahwa barang

di dalam kontainer merupakan
buah pir. Ketika pintu kontainer
dibuka, karton berisi pir terlihat,
tetapi dibalik buah pir, terdapat
jeruk dan apel. Dokumen itu pun
sengaja dipalsukan.

”Pihak importir saat ini sedang
disidik dan pasti kami tindak
t e g a s, ” kata Banun. Namun, se-
suai Undang-Undang Nomor 16
Tahun 1992 tentang Karantina
Hewan, Ikan, dan Tumbuhan,
pelaku hanya dapat terancam hu-
kuman maksimal 3 tahun pen-
jara dan denda maksimal Rp 150
juta.

Wakil Ketua Komisi IV DPR
Herman Khaeron mengatakan,
saat ini DPR sedang menyusun
undang-undang untuk memper-
kuat Badan Karantina Pertanian.
”Badan Karantina Pertanian ha-
rus berada di depan untuk mem-
proteksi sumber daya lokal,” ka -
t a ny a .

Badan Karantina Pertanian
diproyeksikan menjadi lembaga
independen yang langsung ber-
tanggung jawab kepada Presiden.
Saat ini, Badan Karantina Per-
tanian berada di bawah Kemen-
terian Pertanian. Dalam hal
pengawasan barang masuk, ter-
utama bahan pangan, Badan Ka-
rantina Pertanian harus berada
di depan karena lebih menge-
tahui ancaman yang ada di balik
barang yang masuk, misalnya
adanya virus penyakit. (DEN)

KEMATIAN ORANGUTAN

Polisi Didesak Segera Tetapkan Tersangka
BONTANG, KOMPAS — Po l i s i
memastikan penuntasan kasus
kematian tiga orangutan yang
terpanggang di lahan semak-se-
mak milik warga di Kota Bon-
tang, Kalimantan Timur. Status
perkara telah ditingkatkan men-
jadi penyidikan. Sejauh ini, sudah
11 saksi yang diperiksa.

”Sejumlah saksi sudah dipe-
riksa. Alat-alat bukti sudah, tetapi
tetap masih kami lengkapi.
Sesudah itu, tersangka segera
d i t et a p k a n , ” ujar Direktur
Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Kaltim Ko-
misaris Besar Rosyanto Yudha
Hermawan, Jumat (4/3), di Bon-
tang.

Menurut Rosyanto, pada Jum-
at Tim Laboratorium Forensik
Polda Jawa Timur tiba di
Bontang untuk menyelidiki
penyebab kebakaran lahan di
lokasi matinya tiga orangutan
tersebut. Kasus ini bermula saat
lahan semak-semak milik Mas-

rah, warga RT 041, Kelurahan
Belimbing, Kota Bontang, ter-
bakar, Sabtu (20/2). Hari Minggu,
warga menemukan tiga orangut-
an dalam kondisi hangus ter-
b a k a r.

Desakan agar jajaran kepoli-
sian segera menuntaskan kasus
ini disuarakan Centre for
Orangutan Protection (COP)
yang menggelar aksi di depan
Mabes Polri, Jakarta, Jumat. COP
mengapresiasi langkah Polres
Bontang menangani kasus ini
dan mendesak segera ditetapkan
t e r sa n g k a .

”Kami memberi dukungan
agar Polri, Polda, Polres, serta
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK) mene-
gakkan keadilan. Jika gagal akan
menjadi preseden buruk bagi
perlindungan satwa liar langka
lainnya. Orang akan seenaknya
membunuh satwa liar tanpa kon-
sekuensi hukum,” ujar Ramad-
hani, Direktur Pelaksana COP,

saat dihubungi.
Ramadhani yakin, kematian ti-

ga orangutan itu lekat dengan
unsur kesengajaan. Langkah
otopsi memang tepat. Ia pun
mengingatkan, UU Nomor 5 Ta-
hun 1990 tentang Konservasi Ke-
anekaragaman Hayati dan Eko-
sistemnya memberi ancaman
maksimal 5 tahun penjara.

Di lokasi kebakaran ditemu-
kan satu sarang orangutan. Itu
berarti orangutan tersebut liar.

Erli Sukrismanto, Kepala Balai
Taman Nasional Kutai, menga-
takan, adalah keanehan jika ke-
bakaran lahan itu tidak atau ter-
lambat disadari orangutan.

”Lokasi ditemukannya orang-
utan hanya 25 meter dari garis
kebakaran. Ini, kan, dekat sekali.
Masih ada peluang orangutan
menyelamatkan diri. Saya rasa,
perlu juga dicari tahu apa ada
orang yang sengaja membakar
lahan dan menghalangi orang-
utan keluar,” kata Erli. (PRA)

GUNUNG BOTAK

Bersihkan Lokasi yang Terkontaminasi
AMBON, KOMPAS — Perbe -
daan pendapat antara Pemerin-
tah Provinsi Maluku dan DPRD
Maluku terkait penanganan lo-
kasi bekas tambang liar di Gu-
nung Botak, Kabupaten Buru,
menimbulkan kesan buruk di
mata masyarakat. Karena itu, ke-
dua pihak diminta duduk ber-
sama dengan melibatkan ahli
yang kompeten dan independen.
Pembersihan kawasan yang ter-
kontaminasi merkuri dan sianida
harus diutamakan.

Ketua Lembaga Kalesang
Lingkungan Maluku Costansius
Kolatfeka, di Ambon, Jumat
(4/3), mengatakan, perbedaan
pendapat itu menunjukkan
bahwa terlalu banyak kepenting-
an di Gunung Botak. Emas di
Gunung Botak menjadi buruan,
sementara keselamatan ling-
kungan yang bertahun-tahun
terpapar merkuri dan sianida ter-
abaikan.

Perbedaan pendapat itu terkait

pengambilan material mengan-
dung merkuri dan sianida di hulu
Sungai Anahoni oleh PT Buana
Pratama Sejahtera didukung
Pemprov Maluku. Anggota Ko-
misi II DPRD Maluku meng-
anggap aktivitas itu sebagai pe-
nambangan terselubung. Itu di-
dasarkan pada temuan ketika
mereka mendatangi lokasi itu
bulan lalu.

Dalam rapat bersama Kepala
Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Maluku Martha
Nanlohi pada Rabu, mereka me-
minta pengambilan material itu
dihentikan. Seusai rapat, Martha
menyatakan, penghentian itu
bergantung pada Gubernur Ma-
luku Said Assagaff (Ko m p a s ,
3/3 ) .

Costansius yang pernah men-
datangi lokasi itu menuturkan,
pengambilan material di Sungai
Anahoni juga menuai kecaman
dari masyarakat adat setempat.
Pasalnya, tempat itu bukan bekas

lokasi pengolahan material
menggunakan sianida dan mer-
kuri.

Di hulu Sungai Anahoni ba-
nyak endapan material yang ter-
bawa erosi dari puncak Gunung
Botak. Material itu mengandung
banyak emas. Ia menyarankan
agar Said meninjau langsung lo-
kasi itu untuk membuktikan sen-
diri.

Kamis lalu, Said menyatakan,
pengambilan material tidak bisa
dihentikan. Penataan Gunung
Botak sudah diketahui pemerin-
tah pusat dan sejauh ini tidak ada
persoalan. Tim dari Kejaksaan
Agung, Polri, serta Kementerian
Koordinator Politik, Hukum, dan
Keamanan sudah menemui di-
rinya dan membicarakan tentang
penataan Gunung Botak.

Ia mengatakan, tak ada peng-
olahan material. Perusahaan ha-
nya mengumpulkan material itu
di salah satu lokasi dengan target
hingga 5 juta meter kubik. (FRN)

Kebun Sawit Pemicu
Konflik Gajah dengan Manusia Marak di Cot Girek

BANDA ACEH, KOMPAS — Pe sa t ny a
pertumbuhan kebun sawit, bahkan di sekitar koridor
atau habitat gajah, menjadi penyebab utama konflik
gajah liar dan manusia di Aceh. Gajah yang
kehilangan sumber makanan di hutan berupaya
mencari makanan alternatif, salah satunya sawit.

Sawit termasuk tanaman yang
paling disukai gajah. ”Me n a n a m
sawit di sekitar koridor atau ha-
bitat gajah merupakan cara
mengundang gajah datang,” ujar
Kepala Conservation Response
Unit (CRU) Cot Girek Ardian-
syah ketika dihubungi dari Banda
Aceh, Jumat (4/3).

Dia mengatakan, perkebunan
sawit menjadi masalah karena
kebanyakan berada di sekitar
perkebunan dan permukiman
warga. Ketika menuju kebun sa-
wit, kawanan gajah liar pasti akan
melalui perkebunan dan permu-
kiman warga. Kondisi itu yang
menjadi pemicu terjadi konflik
antara gajah dan manusia di
Aceh, terutama di Cot Girek.

Konflik gajah dan manusia se-
ring terjadi di wilayah Kecamat-
an Cot Girek, Kabupaten Aceh
Utara. Konflik terjadi setiap
minggu, bahkan setiap 2-3 hari
sekali. Ada sekitar 20-30 ekor
gajah liar berkeliaran di enam
desa di Cot Girek. Setiap terjadi
konflik, pihak CRU Cot Girek
menggunakan gajah jinak me-

lakukan penggiringan gajah liar
ke luar kawasan perkebunan dan
permukiman warga. ”Namun, ga-
jah-gajah liar itu pasti balik lagi
seminggu, bahkan 2-3 hari ke-
mudian,” u j a r ny a .

Ardiansyah mengatakan, keru-
sakan hutan yang menjadi
koridor sekaligus habitat gajah
semakin parah di Cot Girek, ter-
utama oleh alih fungsi hutan
menjadi kebun sawit. Bahkan,
pertambahan kebun sawit kian
pesat dalam lima tahun ini, yakni
100-500 hektar per tahun.

Berdasarkan data Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia
Aceh, kerusakan hutan memang
kian parah di Aceh. Ada 3,5 juta
hektar hutan di Aceh, yang terdiri
dari hutan lindung, konservasi,
dan areal penggunaan lain. Na-
mun, lahan itu kian menyusut
selama 10 tahun terakhir, ter-
utama pasca tsunami 2004 serta
perundingan damai antara Ge-
rakan Aceh Merdeka dan RI.

Laju penyusutan lahan terse-
but mencapai 270.000 hektar per
tahun. Hal ini akibat pembalakan

liar serta alih fungsi lahan men-
jadi perkebunan, pertambangan,
permukiman, dan jalan. Perke-
bunan paling banyak berbentuk
kebun sawit, yakni sekitar 47,18
persen berada di kawasan Aceh
Utara, termasuk Cot Girek.

Langkah preventif
Ardiansyah meminta peme-

rintah mengutamakan langkah
preventif dalam mengatasi kon-
flik gajah dan manusia. Selama
ini, anggaran dan fasilitas yang
disediakan hanya untuk mela-
kukan upaya represif. Di CRU
Cot Girek, misalnya, pemerintah
hanya menyediakan 4 gajah, 4
mahot (pawang gajah), dan 2 po-
lisi hutan. Mereka disiapkan un-
tuk menggiring gajah liar yang
masuk perkebunan dan permu-
kiman warga.

Kondisi itu dinilai tidak efektif
untuk mengurangi bahkan
menghentikan konflik gajah dan
manusia. Sebab, jika sudah te-
lanjur masuk perkebunan dan
permukiman warga, gajah pasti
akan menyebabkan kerusakan.
Di sisi lain, proses penggiringan
akan lebih sulit jika gajah telanjur
berada di perkebunan dan per-
mukiman warga.

”Kami berharap pemerintah
menambah petugas polisi hutan.
Keberadaan polisi hutan sangat
penting untuk mendeteksi sedini
mungkin keberadaan gajah yang
berpotensi masuk ke perkebunan

dan permukiman warga,” kata
A r d i a n sy a h .

Kepala Balai Konservasi Sum-
ber Daya Alam Aceh Genman
Suhefti Hasibuan mengatakan,
pihaknya sedang berupaya me-
masang alat pelacak atau GPS
collar ke sejumlah gajah utama
yang berada pada 20 kelompok
kawanan gajah liar di 13 kabu-
paten/kota di Aceh. Alat pelacak
baru terpasang di dua gajah uta-
ma pada kelompok kawanan ga-
jah liar di kawasan Krueng Pe-
usangan, Bener Meriah.

Genman mengatakan, GPS col -
lar itu sangat penting untuk
mencegah konflik gajah dan ma-
nusia di Aceh. Melalui alat itu,
pihaknya bisa memantau per-
gerakan, jalur koridor, dan akti-
vitas gajah liar di alamnya. De-
ngan demikian, pihaknya bisa se-
gera melapor kepada petugas
CRU atau pemerintah setempat
jika ada potensi gajah liar ber-
gerak ke perkebunan ataupun
permukiman warga sehingga
konflik gajah dan manusia bisa
dicegah.

”Namun, saat ini, pemasangan
GPS collar ke gajah liar terkenda-
la dana untuk penyediaan bius
ketika akan memasang alat pela-
cak serta operasional petugas dan
gajah jinak ketika mencari gajah
liar itu. Mendeteksi gajah liar pun
sulit karena mereka terus ber-
gerak dan berada di hutan be-
lantara,” ujarnya. ( D R I /A I N )

P E N Y E LU N D U PA N

Polisi Tangkap Penyelundup
Pangan dari Singapura
BATAM, KOMPAS — Po l i s i
kembali menangkap penyelun-
dup bahan pangan di perairan
Batam, Kepulauan Riau. Polisi
menyita 43 ton beras dan gula
yang dibawa dari Singapura
menggunakan Kapal Motor Sur-
ya Indah dan KM Raja Persada

Direktur Polisi Air dan Udara
Polda Kepulauan Riau Komisaris
Besar Hero H Bachtiar menga-
takan, kapal-kapal itu ditangkap
saat mendekati pesisir Batam pa-
da Jumat (4/3) dini hari. ”Me r e k a
menuju kawasan Tanjung Seng-
kuang,” u j a r ny a .

Kapal-kapal itu ditangkap
awak kapal patroli 2001 yang
tengah beroperasi di utara Ba-
tam. Selain membawa beras dan
gula, kedua kapal itu juga mem-
bawa barang bekas, mulai dari
baju hingga kursi. Awak kedua
kapal tidak bisa menunjukkan
dokumen apa pun untuk mem-
benarkan pengangkutan itu. Ka-
rena itu, mereka diminta mem-
bawa kapal ke pangkalan Dit-
polairud Polda Kepri di kawasan
Sekupang, Batam.

Hingga Jumat malam, penyi-
dik masih memeriksa tujuh awak
KM Surya Indah dan sembilan
awak KM Raja Persada. Semua
awak merupakan WNI dan ber-
asal dari sejumlah daerah di In-
donesia. ”Nakhoda KM Surya In-
dah dari Dumai, nakhoda KM
Raja Persada tinggal di Tanjung
Sengkuang,” ujar Kepala Subdi-
rektorat Penegakan Hukum Dit-
polair Polda Kepri Ajun Komi-
saris Mudji Supriadi.

Awak kapal sudah menyebut-
kan siapa pemilik kapal. Namun,

mereka belum menyebut siapa
pemilik barang itu. ”Pemilik ka-
pal juga sudah dimintai kete-
rangan,” u j a r ny a .

Upaya penyelundupan ke Tan-
jung Sengkuang bukan kali ini
saja. Pada akhir Januari 2016,
polisi juga menyita puluhan ton
beras dan gula dari KM Jondra
Putra yang menuju Tanjung
Sengkuang. Selain beras dan gula,
di lambung kapal juga ditemukan
berbagai barang bekas dan pro-
duk hortikultura.

Di Lampung, aparat Komando
Distrik Militer 0410 Garuda Hi-
tam Kota Bandar Lampung
membongkar praktik pencurian
dan penimbunan bahan bakar
minyak berbagai jenis. Paling ti-
dak ada 1.800 liter solar, 400 liter
spiritus, dan 400 liter minyak
sawit mentah yang disita dari
seorang pengepul yang telah di-
tetapkan sebagai tersangka.

Hal itu dikatakan Komandan
Distrik Militer 0410 Garuda Hi-
tam Kota Bandar Lampung Let-
nal Kolonel (Inf ) Arie Priyanto
Widiyatmoko di Bandar Lam-
pung. Pengungkapan lokasi pe-
nimbunan ini berawal dari kasus
pencurian truk pengangkut mi-
nyak sawit mentah milik PT
Aman Jaya.

”Ada 16 truk yang mengangkut
minyak sawit dari Palembang ke
Bandar Lampung. Namun, hanya
15 truk yang tiba di pabrik PT
Aman Jaya, Rabu (2/3). Ada satu
truk yang dilaporkan hilang.
Kami membantu mencari de-
ngan melakukan pelacakan sinyal
global positioning system,” kata -
nya. ( R A Z/ G E R )

P E RTA M BA N G A N

Evaluasi Izin Usaha
Ditargetkan Selesai Juni
PONTIANAK, KOMPAS —
Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Kalimantan Barat me-
nargetkan menuntaskan evaluasi
perizinan tambang pada Juni ta-
hun ini. Sejak 2014 hingga awal
2016, dari total 813 izin, sudah
200 izin yang dicabut, umumnya
karena tidak sanggup memenuhi
kewajiban membuat pabrik
s m e l t e r.

Dalam tiga bulan mendatang,
ada 600 izin yang perlu dieva-
luasi. Evaluasi itu menindaklan-
juti kebijakan koordinasi dan su-
pervisi (korsup) Komisi Pembe-
rantasan Korupsi terhadap sek-
tor pertambangan dan batubara.
Aspek yang dievaluasi menyang-
kut ketaatan membayar pajak
dan aspek tumpang tindih lahan.
Korsup dilakukan menyusul hi-
langnya pendapatan negara dari
sektor pertambangan. Di Kalbar,
korsup dilakukan sejak Mei
2 014 .

Kepala Bidang Mineral dan
Batu Bara pada Dinas Pertam-
bangan Provinsi Kalbar Wiro
Pranata, Jumat (4/3), mengata-
kan, dinasnya membentuk tim
khusus, termasuk melibatkan
lembaga swadaya masyarakat,
guna mengevaluasi 600 izin. Eva-
luasi ditargetkan selesai Juni.

”Kalau memang ada ditemu-
kan perusahaan yang tumpang
tindih lahan dan tidak membayar
pajak, maka akan dicabut izinnya.
Prediksi saya, setelah evaluasi
izin tuntas pada Juni, kemung-
kinan tinggal 300 izin yang bisa
dipertahankan,” t u t u r ny a .

Evaluasi juga tidak hanya di-
lihat dari sisi ketaatan membayar

pajak serta tumpang tindih lahan,
tetapi juga dari aspek adminis-
trasi, misalnya akta perusahaan
surat izin usaha diminta dileng-
kapi. Dokumen-dokumen itu su-
dah ada di kabupaten. Hanya saja,
karena aspek kearsipan di ka-
bupaten masih lemah, perlu wak-
tu untuk mengumpulkannya.

Catatan Ko m p a s , potensi pen-
dapatan pajak dari sektor per-
tambangan di Kalbar setiap ta-
hun hilang puluhan miliar rupiah
karena ada perusahaan tambang
yang tidak membayar kewajib-
annya. Setiap perusahaan seha-
rusnya membayar iuran tetap
(land rent) Rp 70,3 miliar per
tahun, tetapi hanya membayar
Rp 10,8 miliar per tahun.

Sementara itu, di Kalimantan
Tengah, 392 izin usaha pertam-
bangan (IUP) belum berstatus
clear and clean (CnC). Banyak
perusahaan tambang yang belum
memenuhi kewajibannya, baik
administrasi maupun keuangan.

Kepala Dinas Pertambangan
dan Energi Kalteng Syahril Ta-
rigan mengatakan, pihaknya ke-
sulitan menghubungi perusaha-
an. Dari data Dinas Pertambang-
an dan Energi Kalteng, terdapat
946 IUP total di Kalteng. Dari
jumlah itu, 554 IUP sudah CnC.

Kepala Bidang Pertambangan
Umum Ferra Murati mengata-
kan, penerimaan negara bukan
pajak di Kalteng pun terus me-
nurun seiring dengan jatuhnya
harga batubara di tingkat dunia.
Tantangan daerah lebih pada
pembenahan kelengkapan doku-
men dan penguatan infrastruk-
tur, terutama listrik. (ESA/IDO)

KOMPAS/HERPIN DEWANTO PUTRO

Petugas membongkar kontainer berisi buah ilegal dari Tiongkok di Terminal Peti Kemas Surabaya, Jawa Timur, Jumat (4/3). Balai
Besar Karantina Pertanian Surabaya menahan 34 kontainer berisi buah ilegal dari Tiongkok berupa pir, jeruk, dan apel 609,9 ton. Buah
ilegal itu diduga kuat membawa hama lalat buah Jepang (Bactrocera tsuneonis) yang belum pernah masuk ke Indonesia.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Warga Pulau Talango menyeberang ke Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Jumat
(4/3), menggunakan perahu. Dengan membayar Rp 3.000 hingga Rp 5.000, perahu itu menjadi
satu-satunya alat transportasi penghubung antara Pulau Talango dan Pulau Madura.

Menyeberang dengan Perahu
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