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46 Ribu Calon 
Jamaah Tunggu 
Keputusan Saudi
JAKARTA (RP) - Lobi pemerintah Indo -
nesia supaya Arab Saudi memberikan 
kelonggaran penerbangan umrah ditunggu 
sedikitnya 46 ribuan calon jamaah umrah. 
Mereka adalah calon jamaah yang terdatar 
hingga periode Juni nanti.

Kasubdit Pengawasan Ibadah Umrah 
dan Haji Khusus Kementerian Agama 
(Kemenag) M Noer Alya Fitra mengatakan 
jumlah detail calon jamaah umrah yang 
telah mendaftar dan mendapatkan nomor 
porsi umrah (NPU) mencapai 46.620 orang. 

Pulangnya Hutan Adat di Kampar ke Pangkuan Masyarakat 

Oleh: 

DAHLAN 

ISKAN

  SUBUH         ZUHUR        ASHAR       MAGRIB        I SYA

   05.07          12.27        15.43           18.31        19.41

Rengat 6 mnt, Bangkinang +2 mnt, Tembilahan 7 mnt, Pasirpeng-

araian + 4 mnt, Bengkalis -3 mnt, Selatpanjang 5 mnt, Pangkalan-

kerinci - 2 mnt, Siak SriIndrapura 2 mnt, Bagansiapiapi +2 mnt, 

Telukkuantan +2 mnt.
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J A D W A L 

untuk Pekanbaru dan sekitarnya
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Ujian Nasional
ADA dua isu 

pendidikan di balik 
gejolak politik di 
Malaysia sekarang ini: 

nasional dan pelajaran 
menulis Jawi. Sampai-
sampai menteri 
pendidikan 

Pendaftar SNMPTN Capai 493.750 Siswa

Dibatalkan 14 Jam sebelum Musda Dibuka

Laporan TIM RIAU POS , 
Pekanbaru

PELAKSANAAN  Musyawarah 
Daerah (Musda) Partai Gol -
kar Riau dibatalkan. Sejatin -

ya, musda partai pemenang 
di Bumi Lancang Kuning itu 
dibuka pada pukul 10.00, 
Ahad (1/3), namun tidak jadi 

JAKARTA (RP) - Pendaftaran 
Seleksi Nasional Masuk Pergu -
ruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 
2020 telah ditutup pada 27 
Februari pukul 23.59 WIB 

lalu. Jumlah pendaftar tahun 
ini mencapai 493.750 siswa. 
Meningkat jika dibandingkan 
dengan tahun lalu yang hanya 
478.608 orang.

Namun, bila dibandingkan 
dengan periode 2018 dan 2017, 
pendaftar SNMPTN tahun ini 
lebih sedikit. Pada periode 
2017 pendaftarnya mencapai 

523.007 orang. Setahun beri -
kutnya, pendaftar SNMPTN 
berjumlah 590.830 orang.

Data dari Lembaga Tes Masuk 
Perguruan Tinggi (LTMPT) 

menyebutkan, tahun ini jumlah 
siswa yang eligible untuk mendaft-
ar SNMPTN 561.520 orang. 

Sudah 360 
Ha Lahan 
Terbakar 

di Riau
PEKANBARU (RP)  – Kebakaran 
hutan dan lahan (karhutla) di Riau 
belum juga teratasi. Sejak Januari 
2020 hingga saat ini sudah 360,30 
hektare (ha) lahan terbakar. Daer -
ah dengan luas lahan terbakar 
adalah Kabupaten Siak. Totalnya 
109,35 Ha.

Di antara berbagai macam 

kerumitan persoalan lingkun-

gan, muncul sinergi antar ko-

munitas membela tanah adat. 

Hasilnya maksimal dan sudah 

dirasakan.

Laporan EKA G PUTRA , 
Pekanbaru

KEHADIRAN  Presiden RI 
Joko Widodo ke Riau pekan 
lalu menjadi pertanda baik. 
Ini bukan soal pujian belaka. 
Menurut Harry Oktavian, aktivis
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SC Pertanyakan Gugatan 

Tiga DPD II Golkar

PANJI/RIAU POS

DISKUSI: Tim Kerja Percepatan dan Penetapan Hutan Adat 

Kampar saat menggelar diskusi di Kafe Borobudur, Pekanbaru, 

beberapa waktu lalu. 

AFIAT ANANDA/RIAU POS

SEPI: Balroom Hotel Labersa, Siak Hulu yang sedianya dijadikan tempat Musda Partai Golkar Riau terlihat sepi, Ahad (1/3/2020). Pelaksanaan musda sejatinya dibuka 

pukul 10.00 WIB kemarin, namun batal digelar setelah Sekjen DPP Golkar Lodewijk F Paulus menghubungi Ketua DPD I Golkar Riau Arsyadjuliandi Rachman melalui 

pesan WhatsApp pada pukul 20.00, Sabtu (29/2/2020).

BPBD MERANTI FOR RIAU POS

PADAMKAN API: Tim Satgas Karhutla Meranti berjibaku memadamkan 

titik api di tiga desa di Kepulauan Meranti, Ahad (1/3/2020).

WRI INDONESIA FOR RIAU POS

SUSURI SUNGAI: Warga yang sedang menyusuri sungai di areal 

hutan adat. 



MAJALENGKA (RP) - 69 anak 
buah kapal (ABK) Diamond Prin -
cess kemarin (1/3) tiba di Bandara 
Kertajati. Meski sudah mengan -
tongi surat sehat dari Pemerintah 
Jepang, mereka rencananya akan 
diobservasi di Pulau Sebaru Kecil, 
DKI Jakarta, selama 14 hari. Meski 
tempat observasi sama dengan 
ABK World Dream, pemerintah 
telah membedakan gedung tem-
pat tinggal mereka.

69 ABK Diamond Princess 
bersama 23 tim penjemput take 

 dari Bandara Haneda, Jepang, 
pada 17.27 waktu setempat. Per-
jalanan enam jam membawa 
mereka sampai ke Indonesia. 
Pemerintah memilih Bandara 
Kertajati sebagai tempat pen -
daratan untuk selanjutnya dibawa 

Di Pelabuhan PLTU Indra -
mayu, KRI Soeharso menunggu. 
Kapal rumah sakit milik TNI itu 
rencananya yang akan membawa 
69 ABK Diamond Princess dan 23 
tim penjemput ke Pulau Sebaru 

Semula Menteri Luar Negeri 
Retno Marsudi menjelaskan bah -
wa ada 68 ABK yang kembali. Se -
bab delapan orang masih dirawat 
di rumah sakit di Jepang karena 
positif Covid-19. Namun satu dari 
delapan orang itu ternyata sudah 
dinyatakan sembuh oleh otoritas 
Jepang sehingga bisa kembali 

ke Indonesia. Sementara masih 
ada dua orang lagi yang tidak ikut 
pulang karena memilih untuk 
tetap bekerja di Kapal Diamond 

“Sebelum naik pesawat sudah 
dilakukan pemeriksaan dan Al-
hamdulillah  dari 69 ini, semua 

tidak ada yang panas. Tidak ada 
yang batuk, tidak ada yang sesak. 
Artinya mereka memenuhi per -
syaratan untuk kembali,” tutur 

Sekretaris Ditjen Pencegahan 
dan Pengendalian Penyakit (P2P) 
Kemenkes Achmad Yurianto ke -

Yuri, sapaan akrab Achmad 
Yurianto, menambahkan bahwa 
pemerintah telah melakukan 
pencegahan penularan setelah 
mereka diterima oleh kru penjem -
put. Di pesawat Garuda Indonei -
sa dengan kode penerbangan 
GA8750, seluruh ABK yang di -
jemput ditempatkan di belakang. 
Selain itu ada sekat-sekat yang 
dilapisi plastik. Tim penjemput 
pun menggunakan pakaian alat 

Yuri  menyatakan bahwa 
seluruh tim dari Jepang akan 
dilakukan desinfeksi. “Setelah 
diinfeksi nanti akan masuk ke 
KRI Soeharso,” tuturnya. Selan -
jutnya di dalam KRI Soeharso 
akan dilanjutkan pemeriksaan 
kesehatan termasuk pengam -
bilan spesimen. “Tim ini diker -
jakan dari KKP Priok dan dari 

Jika nantinya ada yang positif 
maka akan dilakukan clustering. 
Yang positif akan dipisahkan. 
Namun jika hasil pemeriksaan 
laboratorium tidak ada yang posi -
tif maka akan dicampur. “Tetapi 
untuk skenario clustering tetap 
kami siapkan manakalah di antara 
mereka ada yang menjadi sakit 
atau pun pada pemeriksaan yang 
berikutnya menjadi positif,” ucap -

Princess dan tim penjemput 
ditempatkan di kompleks yang 

sama dengan ABK World Dream. 
Yuri menceritakan bahwa dalam 
kompleks tersebut ada delapan 
bangunan besar dua lantai. Satu 
blok bangunan digunakan untuk 
69 ABK Diamond Princess. Sisan -
ya digunakan untuk ABK World 
Dream. “Jaraknya satu kompleks 

Untuk pemeriksaan spesimen 
di Balitbangkes, akumulasi dari 
Januari hingga kemarin menca -
pai 143 spesimen. Seluruhnya 
dinyatakan negatif. Ketika sudah 
dinyatakan negatif, maka mereka 
yang suspect Covid-19 akan dip -
ulangkan. 143 spesimen tersebut 
dikirim dari 44 rumah sakit di 22 
provinsi. “Kalau orangnya sakit 
kenapa harus dirawat di rumah 

Sementara itu Menteri Per -
hubungan Budi Karya Sumadi 
kemarin juga meninjau kesiapan 
Bandara Kertajati. Dia mengung -
kapkan alasan dipilihnya Bandara 
Kertajati karena memiliki perger -
akan pesawat yang belum terlalu 
banyak. “Kemudian, penerban -
gan terakhir di Bandara Kertajati 

Alasan lainnya adalah tempat 
tersebut memiliki apron yang 
luas. Rencananya pesawat yang 
digunakan untuk menjemput 
akan diparkir selama tiga hari 
untuk dilakukan sterilisasi oleh 
Kemenkes. (lyn/jpg)
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69 ABK Diamond Princess Tiba di Tanah Air

46 Ribu Calon Jamaah Tunggu 

Sambungan dari hal. 1

Jumlah tersebut terhitung untuk jadwal pemberangkatan mulai 28 April 
lalu sampai Juni 2020 nanti.

’’Calon jamaah umrah itu terdaftar dalam 598 unit PPIU (penyelenggara 
perjalanan ibadah umrah, red) dan berangkat menggunakan 20 maskapai,’’ 

maskapai Saudia Airlines paling mendominasi dengan jumlah jamaah 
16.177 orang atau 34,7 persen.

Kemudian disusul Lion Air dengan 10.209 orang jamaah (21,9 persen) 
dan Garuda Indonesia sejumlah 6.819 jamaah (14,63 persen). Sisanya 
menggunakan penerbangan lain seperti Oman Air, Etihad, Emirates, 
Flynas, Citylink, Turkish Airlines, Air Asia, Scoot, dan lainnya.

Kemenag memang mengimbau PPIU untuk tidak membuka pen -
daftaran jamaah umrah baru. Sehingga travel bisa berfokus menangani 
jamaah yang sudah terdaftar. Misalnya mengatur penjadwalan ulang dan 
lainnya. Meskipun ada imbauan supaya tidak membuka pendaftaran 
baru, Kemenag tidak menutup aplikasi sistem komputerisasi pengelolaan 
terpadu umrah dan haji khusus (Siskopatuh).

hanya untuk melaporkan pendaftaran jamaah umrah baru saja. Tetapi 
melalui aplikasi itu, travel bisa melaporkan hasil pengubahan jadwal 
penerbangan. ’’Kepada PPIU untuk sementara diimbau untuk tidak me -
nerima pendaftaran jamaah terlebih dahulu. Kami menyarankan kepada 
bank penerima setoran biaya perjalanan umrah juga membantu untuk 
sementara tidak melakukan penerimaan biaya umrah,’’ jelasnya.

Terkait imbauan Kemenag supaya PPIU tidak menerima pendaftaran 
jamaah umrah terlebih dahulu, direspon beragam oleh asosiasi travel 
umrah dan haji khusus. Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan 

paket umrah untuk jadwal perjalanan sebulan kedepan.
’’Untuk menghindari risiko terdampak aturan visanya,’’ katanya. Untuk 

itu untuk paket perjalanan umrah dengan jadwal perjalanan Mei-Juni 
masih aman untuk dijual. Termasuk penjualan paket umrah di bulan 
Ramadan. Syam mengatakan paket umrah di bulan Ramadan sebenarnya 
tidak terlalu ramai di Indonesia. Sebab harganya cenderung lebih mahal 
dibanding bulan-bulan lainnya.

Sementara itu Sekretaris Forum Shilaturahim Asosiasi Travel Haji 
dan Umrah (SATHU) Muharom Ahmad menuturkan dengan situasi 
ketidakpastian seperti saat ini, memang sebaiknya PPIU tidak menerima 
pendaftaran jamaah umrah terlebih dahulu. Secara syariat Islam juga tidak 
diperbolehkan jual-beli sesuatu yang belum pasti atau gharar. ’’Kalau pun 
pada saatnya kembali dibuka, boleh jadi ada ketentuan baru yang menim -
bulkan biaya baru. Yang belum disepakati antara PPIU dengan jamaah,’’ 
jelasnya. Dia mengakui menjelang Ramadan pendaftaran jamaah umrah 
biasanya naik. Namun tidak ada jaminan juga apakah pada saat Ramadan 
nanti akses penerbangan umrah sudah dibuka kembali. (wan/jpg)
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Kepala Pelaksana Badan Penanggu -
langan Bencana Daerah (BPBD) Riau 
Edwar Sanger mengatakan, selain Siak 
daerah yang terjadi karhutla adalah 
Rokan Hilir (5,25 ha), Dumai (49,3 ha), 
Bengkalis (90,8 ha), Kepulauan Meranti 
(16 ha), Pekanbaru (6,5 ha), Kampar 
(2,75 ha), Pelalawan (5 ha), Indragiri 

  riliH irigardnI nad ,)ah 57,12( uluH
(53,6 ha).

“Sementara dua daerah yang tidak 
terjadi karhutla adalah Rokan Hulu dan 
Kuantan Singingi,” ujae Edwar Sanger.

Lebih lanjut dikatakannya, luasan 
lahan yang terbakar tersebut bertambah. 
Yakni dari karhutla yang terjadi di Jalan 
Stanum Kecamatan Bangkinang Kota, 
Kampar seluas ± 0,25 ha. Bertambah di 
Jalan Datuk Manan Kecamatan Medang 
Kampai, Kota Dumai meluas ± 5 ha 
dari ± 2 ha. “Kemudian juga bertambah 
di Jalan Lingkar Kecamatan Sungai 
Sembilan, Kota Dumai seluas ± 1 ha. 
Bertambah di Jalan Parit Kota Dumai 
seluas ± 0,5 ha. Jalan Kesuma Kecamatan 
Dumai Barat, Kota Dumai seluas ± 0,25 
aa. Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan 
Bathin Solapan, Bengkalis, seluas ± 1 
ha,” jelasnya.

Menurut Edwar Sanger, saat ini proses 
pemadaman dan pendinginan difokus -
kan oleh tim satgas darat. Lokasinya di 
Kabupaten Bengkalis, Dumai, dan Siak. 

“Total ada 11 titik tim yang dilaksana -
kan pemadaman saat ini. Yakni lima titik 
di Bengkalis, empat titik di Dumai, dan 
dua titik di Siak,” sebutnya.

Terkendala Cuaca
Kondisi panas, kering dan kuatnya 

angin menjadi sebab belum padamnya 
titik api di Desa Telesung, Desa Tanjung 
Kedabu, Kecamatan Rangsang Pesi -
sir, dan Desa Mengkikip, Kecamatan 
Tebingtinggi Barat, Kepulauan Meranti. 
Dilansir dari BPBD Kepulauan Meranti, 

Ahad (1/2) siang, titik api di tiga desa 
yang masih menyala hingga mebakar 
17,5 hektare lahan, kebun, dan hutan 
warga. 

Tim pemadam hingga saat ini masih 
berjibaku melakukan penanggulangan. 
Seperti di Rangsang, proses pemadaman 
telah berlangsung sepekan, sejak titik api 
terpantau Ahad (24/2). Sementara di 
Desa Mengkikip, Kecamatan Tebingting -
gi Barat, titik api terdeteksi sejak, Rabu 
(26/2). Dampaknya penanggulangan 
juga diikuti Dirpamobvit Polda Riau 
Kombes Pol Dolifar Manurung SIK, 

-
man Nurhidayat SIK MH, Wakapolres 
Meranti Kompol Irmadison, Danramil 
02 Tebingtinggi Mayor Inf Irwan, serta 
Kepala BPBD Idris Syamsuddin. Untuk 
total personel gabungan yang tersebar 
di tiga desa tersebut sekira 305 orang. 
Jumlah itu terdiri dari 13 TNI, 84 Polda 
Riau, 57 jajaran polres, 20 orang jajaran 
BPBD, 23 orang dari pemcam. Selan -
jutnya 10 orang jajaran perusahaan, 30 
orang warga setempat, 30 orang MPA, 
19 orang MPA, 19 orang jajaran Satol PP, 
serta 19 orang jajaran KLH Riau. 

dalam proses penaggulangan terbentur 
oleh cuaca, panas, kering, minim sum -
ber air dan kencangnya angin. 

“Selain angin, kami bersama mas -
yarakat harus mengali tanah untuk 
mendapatkan air dan air tersebut tidak 
bisa tahan lama dan cepat kering serta 
harus mencari sumber air di lokasi ba -
ru,”bebernya.

Kasi Karhutla dan Kecelakaan, BPBD 
Kepulauan Meranti, Ekaliptus juga 
mengeluhkan kondisi yang sama. Meny -
ikapi kondisi itu, menurutnya BPBD 
Kabupaten Kepulauan Meranti telah 
mengusulkan water bombing kepada 
Pemprov Riau. Usulan dan permohonan 
tersebut dilayangkan Rabu (26/2) lalu. 

  .ipaggnatid uti nanohomrep )3/1( dahA

Upaya penanggulngan titik api di Desa 
Tanjung Kedabu akhirnya dibantu oleh 
water bombing bantuan dari BPBD 
Provinsi Riau. 

“Water bombing di Tanjung Kedabu. 
Sementara di dua desa lainnya belum, 
kalu bilang perlu, ya perlu. Jadi kami 
tunggu tambahan bantuan water bomb-
ing-nya,”ujar Eka. 

Asap di Dumai Belum Hilang
Asap dari lahan gambut yang terbakar 

belum berhasil dipadamkan Satgas Kar -
hutla Dumai. Setidaknya hingga, Ahad 
(1/3) ada beberapa titik karhutla yang 
masih memproduksi asap. Yakni di Kelu -
rahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai 
Sembilan, Kelurahan Bagan Keladi Ke -
camatan Dumai Barat. Sedangkan titik 
karhutla di Kecamatan Medang Kampai 
sudah berhasil dipadamkan, kini petu -
gas tinggal melakukan pendinginan. 
“Di Kecamatan Medang Kampai 
tidak ada hot spot dan  lagi. 
Tinggal pendinginan saja. Itu berkat 
kerja sama Tim Satgas Karhutla yang 
secara bersama-sama melakukan 
pemadaman,” tutur Kapolres Dumai 
AKBP Andri Ananta Yudhistira.

Ia mengatakan hingga, Ahad (1/3) 
ada beberapa titik karhutla yang ter -
pantau di Kota Dumai seperti di Ke -
camatan Dumai Barat dan Kecamatan 
Sungai Sembilan.  “Saat ini tim sedang 
melakukan pemadaman dan pendin -
ginan di titik-titik tersebut,” ujarnya.

Sementara Kepala BPBD Kota 
Dumai, Afri Lagan juga mengatakan 
karhutla di Kecamatan Medang Kam -
pai tinggal pendinginan, namun tetap 
harus diwaspadai. Pasalnya lahan 

  .tubmag nakapurem rakabret gnay
“Sedangkan untuk di Kelurahan 
Bangsal Aceh awalnya hanya 1 hektar 
lahan yang terbakar hingga, Ahad 
(1/3) terjadi penambahan sekitar dua 
hektare,” ujarnya.

Tetapkan 7 Tersangka Baru

Polda Riau berserta jajaran mena -
tapkan tujuh tersangka baru dugaan 
karhulta di Bumi Lancang Kuning. 
Penambahan ini, setelah tiga polres 
menangani tujuh laporan polisi (LP) 
yang menghanguskan puluhan hek -
tare lahan gambut. 

Demikian diungkapkan Kabid Hu -
mas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto 
kepada Riau Pos , Ahad (1/3) . Para 
tersangka itu, kata Sunarto, berasal 
dari perorangan dan untuk tersangka 
dari korporasi masih nihil. 

“Ada tujuh LP baru yang ditangan -
gi tiga Polres dengan menetapkan 
tujuh tersangka perorangan,” ungkap 
Sunarto. 

Adapun ketiga polres itu, disam -
paikan perwira berpangkat tiga bunga 
melati, Polres Rokan Hilir menangani 
lima perkara dengan lima tersangka. 
Lalu, Polres Polres Kepulauan Mer -
anti dan Polres Indragiri Hilir (Inhil) 
masing-masing satu perkara dengan 
menetapkan satu tersangka. Secara 
keseluruhan 31 perkara karhulta di -
tangani oleh delapan polres/ta

“Sebelumnya, kami menangangi 24 
perkara dan tersangkanya tiga puluh 
orang. Dengan penambahan ini, maka 
dari Januari sampai sekarang ada 31 
perkara dengan tersangka 37 orang. 
Luasan lahan terbakar 168,9825 hek -
tare,” imbuh pria akrab disapa Narto. 

Sementara itu Kapolresta Pekan -
baru Kombespol Nandang Mu’min 
Wijaya mengatakan, dalam upaya 
pencegahan karhutla pihaknya men -
gungatkan kepada masyarakat di 
lokasi rawan kebakaran lahan dan 
hutan. Gambut khususnya.

“Komunitas masyarakat perlu 
dilakukan sosialisasi, dengan menye -
barkan maklumat tentang larangan 
dan bahaya kebakaran. Jadi, upaya 
pencegahan itu harus ditingkatkan,” 
sebutnya.(sol/hsb/wir/esi/rir/s)

Sambungan dari hal. 1

lingkungan yang tergabung dalam 
Tim Kerja Percepatan dan Penetapan 
Hutan Adat Kampar (TKP2HAK), Ne -
gara memberikan akses legal ke mas -
yarakat untuk mengelola hutan berasas 
adat istiadat.

Hutan yang dimaksud berada di 
dua lokasi berbeda yang terletak di 
Kabupaten Kampar. Kini sudah diakui 
pemerintah legalitasnya. Yaitu Hutan 
Adat Imbo Putui Kenegerian Petapahan 
dengan luas 251 hektare dan Hutan Adat 
Kenegerian Kampa seluas 156,8 hektare. 
Untuk hutan adat Kenegerian Kampa ini 
terbagi dalam dua hamparan lagi. Mas -
ing-masing diberikan nama Ghimbo 
Lidah dan Ghimbo Pomuan. Pengakuan 
hutan adat di Kampar ini dibuktikan 
dengan sudah terbitnya surat keputusan 
dari pemerintah pusat.

“Ini menjadi catatan penting demi 
kelangsungan ekosistem dan sumber 
daya alam di Riau,” kata Harry.

SK Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (LHK) tentang penetapan 
hutan adat tersebut bahkan sudah dis -
erahkan langsung kepada datuk yang 
mengelola hutan tersebut oleh Presiden 
Joko Widodo, pada 21 Februari lalu di 
Taman Hutan Raya, Kabupaten Siak. 

“Biasanya diserahkan SK ini di Istana 
Negara. Ini karena Presiden sekalian 
datang, ya diserahkan,” jelasnya.

Pengakuan yang diberikan pemer -
intah terhadap masyarakat adat adalah 
melegalkan tanah wilayah hutan men -
jadi wilayah hutan adat yang nantinya 

akan dikelola masyarakat adat itu sendi -
ri. Hal tersebut tentunya didorong den -
gan kajian mendalam dan keberadaan 
masyarakat adat di wilayah itu yang 
masih terjaga eksistensinya. 

“Ini bukan soal pemberian izin. 
Ini soal pengakuan dari pemerintah,” 
ujarnya.

Di mana aktivitas maupun pengelo -
laan di wilayah hutan adat tersebut 
nantinya harus menjunjung tinggi 
nilai-nilai adat, norma, dan aturan adat 
istiadat. Mereka bakal terlibat langsung 
dalam pemanfaatannya. Hutan adat 
adalah hutan yang berada di wilayah 
adat masyarakat hukum adat dan bukan 
lagi hutan negara. Dikatakan Harry, ada 
lima macam legalitas pemerintah ten -
tang pemanfaatan hutan. Yakni  hutan 
desa, hutan kemasyarakatan, hutan 
tanaman rakyat, hutan kemitraan, dan 
hutan adat.

“Nomor satu sampai empat untuk 
mendapatkannya adalah soal pembe -
rian izin dari pemerintah ke rakyat. Itu 
masanya maksimal 35 tahun. Tapi kalau 
yang kelima, hutan adat ini adalah soal 
pengakuan,” jelasnya.

TKP2HAK merupakan promotor 
penggerak yang mula-mula mengidenti -

tersebut lewat pemerintah daerah yang 
kemudian sama-sama dikawal hingga ke 
kementerian. Skema hutan adat tersebut 
awalnya muncul karena ada peluang 
bagi masyarakat setempat. Kemudian 
hal tersebut lantas disambut para aktivis 
lingkungan yang menginisiasikan untuk 
berkolaborasi menjadi sebuah tim yang 

solid membela kepentingan rakyat.
“Tim ini tiga tahun lalu diinisiasi. 

Ada beberapa unsur seperti NGO, 
WRI, Bahtera Alam, Aman kampar, dan 
sebagainya. Di luar ini ada penyuluh 
pertanian dan hutan. Ada juga akade -
misi,” katanya.

Mulanya, mereka melakukan iden -
ti�kasi di wilayah Kampar. Mereka 
melihat bahwa Kampar punya sejarah 
baik tentang adat istiadat. 

“Di Kampar juga ada perda tentang 
ulayat nomor 11 tahun 1999,” ujarnya.

melakukan pendekatan kepada mas -
yarakat adat di berbagai kenegerian 
seperti di Petapahan, Kuok, Kampar, 
Rumbio, Batu Junjung dan sebagainya 
yang masih menjunjung adat istiadat. 
Lalu, merekapun mengajukan itu ke 
Bupati Kampar. Tepatnya di tahun 2017 

itu, orang nomor satu di Kampar dijabat 
Azis Zaenal (almarhum). Gayung pun 
bersambut. Kebetulan sosok almarhum 
merupakan tokoh adat alias datuk di 
Kenegrian Kampa. Sehingga wacana 
tersebut didorong sepenuh hati. 

“Ditanggapi dan langsung direspons 
dengan sangat baik saat itu,” ujar Harry.

Kabupaten Kampar setidaknya ada 
delapan kawasan yang masuk dalam 
kawasan hutan adat. Namun sejauh ini 
baru tujuh kawasan hutan adat yang 
sudah diajukan penerbitan SK-nya ke 
Kementerian LHK. Dari tujuh usulan SK 
hutan adat tersebut baru dua yang sudah 
diterbitkan pemerintah. Sedangkan 
yang lima usulan lagi masih terus ber -

poses. Sebab ada beberapa hutan adat 
yang diusulkan SK nya itu berada di luar 
kawasan hutan. Sehingga diperlukan 
peraturan daerah yang mengatur soal 
penetapan kawasan hutan adat tersebut.

Memanfaatkan Ekosistem Hutan 
dengan Norma Adat

Dengan adanya pengakuan dari pe -
merintah pusat ini, maka masyarakat 
adat di wilayah tersebut dengan aman 
mengelola hutan untuk kesejahteraan 
ekonomi sesuai dengan norma-nor -
ma dan menjunjung tinggi nilai adat 
istiadat.  TPK2HAK pascaini terus men -
dorong dan mendampingi masyarakat 
setempat untuk membuat rencana 
pengelolaannya. Menurut Harry, hutan 
adat tersebut punya banyak potensi lain -
nya yang perlu dikembangkan. Seperti 
untuk wisata alam dan pusat pendidikan 
lingkungan.

“Di hutan adat itu menjadi sumber 
benih pohon kulim yang kini semakin 
langka. Tepatnya di hutan adat Imbo 
Putuih. Itu merupakan potensi yang bisa 
dikembangkan,” jelasnya.

Selain itu, wilayah hutan adat tersebut 
juga dirasa cocok sebagai tempat pen -
itipan satwa liat yang menjadi barang 
bukti tangkapan Balai Besar Konservasi 
Sumber Daya Alam (KSDA) Riau dan 
kepolisian. Sebab, wilayah yang asri 
dan masih terjaga kelestariannya bisa 
menjadi solusi.

“Ini bisa jadi peluang baru kalau 
dijadikan pusat pendidikan. Jadi,  kita 
ke sana tidak hanya melihat hutan. Tapi 
melihat habitat satwa. Yang sumbernya 
dari kegiatan penegakan hukum BKS -

DA, dan kepolisian,” jelas Redo, anggota 
TPK2HAK lainnya.

Selain itu juga, mereka yakin mas -
yarakat adat mampu melakukan pen -
gelolaan sumber daya alam dari hutan 
dengan baik.

“Kita tahu Riau sudah berubah jadi 
lautan sawit dan lautan akasia. Mereka 
(masyarakat adat, red) tahu caranya 
menjaga alam yang baik untuk kehidu -
pan dan menjalankan ekonomi serta 
fungsi adat. Ini juga menjadi momen -
tum yang baik untuk mewujudkan Riau 
Homeland of Melayu,” kata Harry.

Tentunya dengan demikian, wilayah 
hutan adat nantinya menjadi sarana per -
tumbuhan ekonomi masyarakat adat itu 
sendiri. Diyakini, mereka bakal mampu 
mengelola itu dengan baik. 

“Tentu ada pantangan dan ada hu -
kum adat. Dalam konteks ini, hutan adat 
selain eksistensi, mereka percaya bahwa 
hutan memberi manfaat yang baik. Ba -
hasa nasionalnya itu ikut menyumbang 
pengurangan emisi,” katanya.

Riau Punya 308 Masyarakat Adat
Anggota Tim Asistensi Kemajuan 

Perlindungan Masyarakat Adat Riau 
(Tanjak), Elwamen menyampaikan 
bahwa Riau sebenarnya memiliki ban -
yak masyarakat adat. Namun dalam 
pengakuan hutan adat baru ada dua 
yang diakui pemerintah.  Dari hasil 
penelitian Lembaga Adat Melayu Riau 
(LAMR), sedikitnya ada 308 komunitas 
masyarakat adat yang ada di Bumi Lan -
cang Kuning saat ini.

“Kita dan LAM Riau sudah mengiden -

ada 308 suku atau komunitas adat dari 
12 kabupaten/kota di Riau. Ini mungkin 
akan terus bertambah,” katanya.

Tanjak sendiri merupakan inisiasi 
dan elaborasi dari berbagai unsur untuk 
skala Riau. Mereka concern menelisik 
keberadaan adat budaya dan masyar -
akatnya yang berada di Riau. 

“Di sini juga beragam, kalau di Kam -
par tadi ada TPK2HAK, untuk skala 
Riau-nya ada Tanjak,” jelas Alwamen.

Mereka juga sudah beberapa kali 
mengadakan workshop untuk pengum-

bagaimana masyarakat adat dan wilayah 

Saat ini, Tanjak sedang mengusul -
kan untuk pembuatan perda perihal 
tersebut. Dalam waktu dekat, mereka 
berupaya mengagendakan seminar dan 
lokakarya (semiloka) yang membahas 
tentang keadaan dan keberadaan mas -
yarakat adat tersebut.

“Setelah ini akan kami adakan semi -
loka. Karena kesiapan biro hukum 
Kemendagri, KLHK, Dirjen PSKL belum 
bisa hadir maka tertunda. Beliau minta 
di Maret, dalam waktu dekat kami akan 
adakan itu. Tujuannya agar masyarakat 
adat ini diakui, dan ending-nya adalah 
perda,” ungkapnya.

Adapaun tujuan mereka mengupay -
akan itu semua agar masyarakat adat 
terpencil yang sudah terdapat dapat 
sejahtera. 

“Kami ingin bagaimana anak kem -
anakan kita (masyarakat adat, red) di 
daerah bisa diayomi dan terlindungi, 
agar bisa sejahtera,” pungkasnya. (*1)

308 Komunitas Adat Riau T

Sudah 360 Ha Lahan Terbakar di Riau
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DIBAWA: Anak buah kapal (ABK) World Dream dibawa menggunakan Kapal LCU TNI Al untuk dikarantina di Pulau Sebaru 

Kecil, Jakarta, Jumat (28/2/2020). Sebanyak 188 WNI ABK World Dream menjalani observasi selama 14 hari terkait virus 

corona baru.
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