PROGRAME

PROFIL YPAL

Ethical Commitment of
Community Initiatives

YPAL adalah organisasi non pemerintah (ORNOP) bersifat nir-laba
yang bergerak di bidang pelestarian keanekaragaman hayati
Indonesia. YPAL berdiri pada tanggal 21 April 1994, dengan tujuan
utama untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui
konservasi hidupan liar yang adil dan berkelanjutan. Arahan program
strategis YPAL adalah dari kegiatan penelitian ke perbaikan kebijakan
pengelolaan, dan juga meningkatkan kesadaran dan peningkatan
kapasitas sampai memunculkan aksi-aksi kolektif untuk upaya
pengelolaan sumber daya alam.

Dari kegiatan penelitian menuju perbaikan kebijakan pengelolaan;
Penelitian species endemic-endangered menghasilkan Species
Recopery Plan sebagai rekomendasi untuk perbaikan kebijakan
pengelolaan dan kajian status populasi sebagai rekomendasi untuk
IUCN Red Data Book. Di samping itu, melalui penelitian juga diiringi
dengan penyadartahuan untuk penguatan kapasitas dan
kelembagaan di tingkat masyarakat. Proses yang dibangun untuk
penguatan masyarakat tidak berhenti hanya sampai penyadartahuan,
namun lebih lanjut mendorong terjadinya aksi-aksi kolektif untuk
upaya konservasi, sebagai contoh terbentuknya beberapa kelompok
pelestarian satwa, seperti BICONS (Bird Conservation Society),
KKPEJ (Kelompok Kerja Penelitian Elang Jawa), RAIN (Raptor
Indonesia), JTFG (Javan Tiger Focus Group), dan NaturLikE
(Naturalis ciLik berEtika).

Dalam perjalanan organisasi, YPAL terus menerus mengembangkan
jaringan kerja dan dukungan pendanaan untuk memperkuat
pencapaian misi organisasi. Berikut ini beberapa jalinan kerjasama
yang ada baik nasional maupun internasional yaitu: anggota dari
ARRCN (Asian Raptor Research and Conservation Networking); ProNatura Jepang memberikan dukungan pendanaan untuk penelitian
burung pemangsa (Raptor) di Indonesia; Kerjasama penelitian dengan
LIPI untuk Betet dan melaksanakan worshop untuk Rencana
Pemulihan Jenis (Species Recovery Plan) untuk Gelatik Jawa dan
Jalak Putih; YPAL mendapatkan penghargaan dari BPCP (Beyond
Petroleum Conservation Program) untuk konservasi Elang Jawa;
Kerjasama dengan Gunzo-sha untuk pembuatan film dokumentasi
Elang Jawa, selanjutnya ditayangkan oleh NHK (TV Nasional Jepang);
Kerjasama dengan Metro TV untuk segmen acara ekspedisi Suara
Parau Elang Jawa; Dukungan pendanaan dari NC-IUCN for TRP
(Tropical Rainforest Program) dalam Pengelolaan terpadu Cagar Alam
Gunung Simpang; Kerjasama dengan FFI (Fauna Flora International)

untuk penelitian Gelatik Jawa dan Jalak Putih, dan penerbitann buku
komik Elang Jawa; Dukungan pendanaan dari Yayasan KEHATI untuk
kegiatan pendidikan lingkungan dan kajian flora Gunung Simpang;
Dukungan pendanaan dari Yayasan PKM untuk kegiatan pembibitan
kayu bersama masyarakat di Gunung Simpang.
Perluasan dan pembinaan jaringan terus dilakukan, termasuk jaringan
media (Koran Lokal, Radio Broadcast, dan TV), komunitas, pegiat
lingkungan yang bersesuaian dengan misi YPAL, pemerintah daerah,
lembaga penelitian di universitas dan pakar-pakar lingkungan.

E-COMMIT PROGRAM
Ethical Commitment of Community Initiatives (E-commit) adalah
program yang dikembangkan YPAL untuk menguatkan pengelolaan
sumber daya alam oleh masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai
etika dan moral. Komitmen yang dibangun dari nilai-nilai etika dan
moral masyarakat, kemudian kembali diinternalisasikan dalam
kehidupan komunal untuk mendorong munculnya gerakan sosial
dalam pengelolaan sumber daya alam. Tujuan umum dari pogram ini
adalah mendorong tegaknya sistem pengelolaan sumber daya alam
secara berkelanjutan melalui kemandirian peranan kelembagaan
masyarakat lokal (kelembagaan desa).
Poin penting dari pelaksanaan E-commit Program adalah membuat
kontrak sosial yang merupakan investasi untuk membangun dan
mengembangkan institusi dan pengetahuan/ kearifan masyarakat
lokal sebagai tonggak terciptanya gerakan sosial. Banyak lembaga
yang enggan atau menghindari untuk melakukan investasi sosial
karena memerlukan biaya yang tinggi dan membutuhkan waktu.
Padahal, pengalaman lapangan menunjukkan bahwa membangun
investasi sosial untuk menguatkan kelembagaan masyarakat menjadi
landasan yang dapat diandalkan dalam pengelolaan sumberdaya
alam secara berkelanjutan.

Profil
Masyarakat Pegunungan Simpang

Lokasi Masyarakat dampingan YPAL secara adminitratif meliputi Desa Mekarjaya, Desa
Puncakbaru, Desa Cibuluh, Desa Neglasari, Desa Gelar Pawitan, semuanya
berada di wilayah Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Lokasi
kelima desa tersebut berada di sisi Timur dan Selatan Kawasan Hutan
Pegunungan Simpang.

Penduduk Jumlah jiwa di lima desa mencapai 15.000 (lima belas ribu) jiwa, sekitar 90%
mata pencaharian penduduk adalah bertani.

Akses jalan Dari Kota Bandung terdapat tiga jalur utama, 1). Jalur Bandung – Cianjur –
Sindangbarang – Cidaun – Desa Neglasari/Gelarpawitan; 2). Jalur Bandung –
Ciwidey – Londok – Desa Mekarjaya; 3). Jalur Bandung – Ciwidey – Balegede –
Cidaun – Desa Neglasari/Gelarpawitan. Watu tempuh untuk semua jalur
tersebut tidak kurang 8 jam dari Kota Bandung, walaupun jalur Bandung –
Ciwidey – Londok – Desa Mekarjaya jaraknya hanya sekitar 80 km. Dari kota
kecamatan terdekat (Cidaun maupun Ciwidey) kondisi jalah hanya bisa dilalui
oleh kendaraan roda empat off-road.

Fasilitas
umum yang
ada di lima
desa

Akses jalan lintas desa untuk kendaraan roda empat off-road, transport yang
utama adalah ojek. Sarana lain seperti suplai aliran listrik PLN belum pernah
dinikmatinya kecuali pembangkit listrik kincir air sederhana yang kapasitas
listriknya hanya cukup untuk alat penerangan saja. Sarana pendidikan: rata-rata
2 bangunan SD untuk setiap desa, hanya ada satu SLTP kelas jauh untuk lima
desa. Satu sarana puskesmas untuk lima desa, tidak ada dokter, ada dua mantri
keliling untuk lima desa.

Ekonomi Buruknya sarana transportasi, selain mengakibatkan rendahnya nilai jual hasil
biaya tinggi pertanian sekaligus juga mengakibatkan mahalnya biaya produksi dan

komoditas kebutuhan hidup lainnya. Misalnya, harga pupuk urea mencapai dua
kali lipat harga jual gabah kering dalam setiap kwintalnya, begitu juga untuk
kebutuhan barang lain yang hanya bisa disuplai dari kota besar seperti semen
dsb. Adanya ketidak seimbangan antara nilai jual hasil produksi dengan biaya
pengadaan barang barang kebutuhan konsumsi dan alat produksi pertanian,
mengakibatkan tingginya biaya ekonomi (high cost economy) melebihi wilayah
lain, atau menggeser tingkat titik impas produksi menjadi lebih tinggi. Hal ini
disebabkan oleh pola ekonomi masyarakat yang memiliki ketergantungan tinggi
terhadap kebutuhan konsumsi maupun faktor produksi dengan mengabaikan
sumberdaya yang ada.

Masyarakat Adanya ketimpangan sumberdaya manusia (akibat kurangnya pendidikan) dan
dan hutan sumberdaya buatan (infra struktur ekonomi, transportasi dan komunikasi) pada
akhirnya juga akan mengakibatkan semakin cepatnya proses kanibalisme
terhadap sumberdaya alam (hutan) yang masih tersisa sebagai sumber air

penunjang kehidupan ekonomi masyarakat. Masyarakat terpaksa melakukan
perambahan hutan untuk eksentifikasi lahan dan penebangan liar untuk
kebutuhan bahan rumah tinggal.
Kerusakan hutan Pegunungan Simpang telah menimbulkan kerugian materi dan
moral yang harus dipikul oleh masyarakat:
• Sekitar 575 Ha sawah di lima desa terancam puso, artinya potensi kerugian
secara materi mencapai 575 Ha X 3 ton padi X Rp 1 juta = Rp 1,725 milyar
pertahun;
• Sekitar 600 buah kincir pembangkit listrik tenaga air masyarakat yang
dipakai untuk alat penerangan sekitar 1800 buah rumah terancam tidak
dapat beroperasi, artinya ratusan anak didik akan kehilangan kesempatan
belajar dimalam hari, sarana pertemuan sosial dan peribadatan akan
berkurang fungsinya, kesempatan untuk mendapatkan informasi dan
hiburan dari media elektronik akan terhambat;
• Penyelesaian masalah sengketa air untuk kebutuhan pertanian, penggerak
kincir listrik dan air bersih sering terjadi bila musim kemarau tiba, menjadi
ongkos sosial yang harus dibayar oleh masyarakat beserta aparat
pemerintah desa;
• Akhir musim hutan tahun 2002 dan 2003 telah terjadi longsor berturut-turut
yang mengakibatkan tiga jiwa hilang dan dua rumah hancur; juga terjadi
banjir bandang yang melanda wilayah pesisir Cidaun;
• Kerugian moral yang tak ternilai ialah masyarakat selalu menjadi kambing
hitam dan sebagai biang keladi dari permasalahan kerusakan hutan yang
terjadi, dan pemerintahan desa menjadi terminal permasalahan dari
kerusakan hutan.

Kecenderung
an perubahan
perilaku
masyarakat

Dengan mengacu pada faktor pendorong perubahan dari segi perkembangan
penduduk, kebijakan pemerintahan dan sistem pengelolaan sumberdaya hutan
yang tidak mendukung usaha pertanian, serta rendahnya kapasitas mengelola
lahan pertanian, telah menciptakan beberapa kecenderungan perubahan
perilaku di bidang sosial ekonomi sebagai berikut:
1. Perubahan orientasi masyarakat dari mata pencaharaian utamanya sebagai
petani menjadi buruh migran atau menggeluti pekerjaan baru yang tidak
berbasis pertanian. Tingginya laju pertambahan jumlah penduduk
dibandingkan dengan kapasitas daya dukung sumber daya yang ada turut
menggeser pilihan berkerja. Profesi baru yang banyak digeluti oleh kaum
muda laki-laki yaitu penyedia jasa angkutan ojeg di wilayahnya atau menjadi
pekerja kasar paruh waktu di perkotaan. Kaum perempuan muda lebih
tertarik mengambil resiko menjadi tenaga kerja wanita di luar negri untuk
mendapatkan upah yang lebih besar dengan meninggalkan peluang usaha
tani dan mengurus keluarga.
2. Perilaku sosial antar individu masyarakat terhadap sesama komunitasnya
menjadi semakin individualistis. Hal ini dipengaruhi oleh semakin
kompleksnya tingkat kebutuhan hidup masyarakat dan meningkatnya
persaingan hidup di internal masyarakat. Masyarakat dalam hal tertentu lebih
aktif mencari jalinan sosial dengan komunitas lain di luar daerahnya.
3. Jumlah pendatang baru dari luar daerah tergolong sedikit, tetapi secara
kualitas telah banyak mempengaruhi pola dan gaya hidup masyarakat
menjadi lebih konsumtif, terutama untuk kalangan usia muda. Perubahan
gaya hidup konsumtif ini dipengaruhi juga oleh semakin tinggi intensitas
masyarakat berinteraksi dengan budaya perkotaan. Ketika masayarakat
memasarkan hasil pertaniannya, mereka akan pergi kekota dan tentu saja
lokasi utama yang mereka kunjungi adalah terminal dan pasar. Budaya
terminal dan pasar adalah bagian yang paling intens di terima masyarakat
dan menjadi bahan bawaan baru ketika mereka kembali ke desanya.
Ketiga perubahan di atas telah mendorong semakin menurunnya keterikatan
dan apresiasi masyarakat terhadap wilayah kampung halamannya.

Pencapaian
masyarakat
dalam bidang
lingkungan
dan
kehutanan ∗)

Meningkatnya kesadaran masyarakat yang dibangun mulai dari tingkat keluarga
kemudian menjalar ke tingkat komunitas telah mendorong munculnya cikal bakal
gerakan sosial masyarakat lokal. Berikut ini beberapa kegiatan masyarakat yang
terekam:
- Masyarakat mulai gemar menanam kayu untuk bahan bakar dan bangunan di
lahan miliknya masing-masing, beberapa ada yang sudah menjual bibit dan
hasil tanam kayunya;
- Kegiatan patroli hutan mandiri beserta telah beberapa kali dilakukan,
penyelesaian masalah dilakukan persidangan lokal dengan sangsi umumnya
sangsi moral, mulai terjalin kerjasama antar kelompok masayarakat, antar
kedusunan dan antar desa dalam menangani masalah lingkungan;
- Loka desa Cibuluh tahun 2002 telah mendorong masyarakat untuk membuat
aturan lokal mengenai hutan, yang mendorong masyarakat untuk
menghentikan beroperasinya 61 chainsaw dalam illegal logging,
menghentikan perambahan hutan, perlindungan mata air dan mengurangi
perburuan satwa.
- Setiap desa telah memiliki Peraturan Desa mengenai hutan dan kehutanan,
dan telah melahirkan Raksabumi yaitu satuan tugas masyarakat dalam
mengelola hutan dan sumber daya alam desa.
- Masyarakat desa Cibuluh sedang melaksanakan pemetaan partisipatif,
membuat kesepakatan lokal penyelamatan lahan komunal dan perencanaan
penanggulangan bencana.

Salayan, cara
Mengeringkan
padi lokal

∗

Sejak tahun 2000 sampai sekarang, YPAL melakukan pendamping di masyarakat pegunungan Simpang, dan merekam proses dan
pembelajaran.

