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Dwi dan Anton bersaudara tumbuh dalam sebuah keluarga
yang menghargai pentingnya pendidikan. Ibu mereka
seorang guru Kelompok Bermain, sedangkan ayah

mereka seorang petugas kebersihan di sebuah sekolah menengah
lokal. Meskipun demikian, sejak TK hingga keduanya lulus SMP
baru-baru ini, mereka menghabiskan waktu luangnya dengan
bekerja membantu ayah mereka, Wahono, di kebun kopi keluarga
seluas 3 hektar. 

Kebun tersebut berada pada lereng terjal daerah pegunungan yang
terletak di Kecamatan Sumber Jaya, Propinsi Lampung, Sumatra.
Sumber Jaya berada di kaki bukit tepat di sebelah timur Taman
Nasional Bukit Barisan Selatan dan merupakan bagian dari daerah
pusat perkebunan kopi di Indonesia. Lebih dari 50 tahun yang lalu,
sebagian besar kawasan hutan 'lindung' yang ditunjuk sebagai
Hutan Negara, termasuk 3 hektar lahan yang dikelola oleh keluarga
dua bersaudara Dwi dan Anton ini, telah dikonversi menjadi
perkebunan kopi.

Sejak lulus SMP, Dwi dan Anton telah mengelola kebun kopi milik
keluarga mereka. Tetapi masa depan lahan mereka masih belum
pasti. Mereka khawatir, keluarganya akan diusir (lagi) dari lahan
tersebut. Pada tahun 1995, Pemerintah Indonesia mulai melakukan
proyek reboisasi di kawasan Hutan Negara dengan menggusur para
petani kecil keluar dari lahan mereka dan menghancurkan kebun-
kebun kopi serta menanam pohon kayu dengan harapan dapat
mencegah kembalinya petani. Beberapa petani dipaksa mencabut
pohon kopi mereka sendiri di bawah acaman senjata.

Untuk melindungi hak mereka terhadap lahan yang diperebutkan
di Sumber Jaya, baru-baru ini terbentuk beberapa kelompok
masyarakat untuk mengajukan kontrak dengan Departemen
Kehutanan melalui Program Hutan Kemasyarakatan (HKM).
Ayah Anton dan Dwi merupakan pemimpin salah satu kelompok
yang terbentuk pada tahun 2000. Saat ini, para peneliti ASB
sedang bekerja sama dengan beberapa kelompok masyarakat
tersebut, Pemerintah Daerah dan Departemen Kehutanan untuk
memfasilitasi negosiasi status HKM. Tujuan kerja sama tersebut
adalah untuk mengembangkan suatu proses agar pemerintah dapat
mencapai sasaran pengelolaan lingkungan yaitu melindungi DAS
dan perbatasan taman nasional. Sementara itu, pemerintah juga
dapat memberi kesempatan kepada penduduk yang bermukim di
dalam kawasan hutan untuk memperoleh penghasilan dengan
mengelola kebun kopi mereka melalui cara-cara yang berwawasan
lingkungan.

Dikembangkan berdasarkan sumbangan informasi dari Anton, Dwi, Erfan dan Wahono di
Kecamatan Sumber Jaya; A.Kusworo dan teman-teman dari WATALA; serta Jessa Lewis dan
Thomas Tomich dari ICRAF, dan dukungan dana dari Pemerintah Belanda.
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Sebagai contoh, kelanjutan hak petani atas lahan yang dikelola
dikaitkan dengan pelestarian hutan alam yang tersisa di sekitar mereka.
Sebagai tambahan terhadap moratorium (jeda) pembukaan lahan baru,
para petani juga setuju untuk menerapkan praktek-praktek wanatani
untuk meningkatkan kelestarian produksi pada lahan yang telah
mereka buka.  Di kebun mereka, Dwi dan Anton menanam pohon
yang bernilai ekonomi tinggi seperti durian, alpukat, sukun dan pala
bersama-sama dengan kopi, sehingga terciptalah suatu sistem dengan
komposisi tumbuhan yang kompleks.  Sistem tersebut berguna untuk
mengendalikan erosi dan memperbaiki kondisi habitat. Keberadaan
pohon-pohon tersebut juga mendukung kegiatan pembibitan
masyarakat di sekitarnya karena dapat berfungsi sebagai sumber bibit
tambahan.

Seperti kakak laki-laki mereka, yang saat ini tinggal di Jawa dan kuliah
di jurusan akutansi, Dwi and Anton juga ingin melanjutkan sekolah
hingga perguruan tinggi.  Anton, yang baru saja lulus SMP, berharap
untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.  Ia ingin
sekali dapat bekerja di sebuah perusahaan pertanian atau sebagai
Pegawai Negeri.  Bekerja di kebun kopi merupakan pilihan terakhir
apabila rencana mereka tidak terwujud. Ia memilih untuk tidak
berkebun di Kawasan Hutan Negara karena takut diusir lagi.  Dwi
merencanakan berkebun sambil menunggu waktu masuk ke perguruan
tinggi.  Sementara ini, ia berharap bahwa kelompok masyarakat yang
dipimpin oleh ayahnya akan berhasil mendapatkan jaminan status
HKM untuk lahan mereka.  Apabila gagal, mereka mungkin juga akan
meninggalkan kebun kopinya. Ia lebih suka menanam tanaman
semusim di sekitar rumah keluarganya di kampung, karena
kemungkinan adanya larangan dan pengusiran lebih kecil.

“Kami takut diusir lagi.”
– ANTON
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