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about the zine

Hal tersebut berdampak pada berubahnya

sebagian mindset manusia yang sebelumnya

menjadi manusia individualis yang berfokus

kepada kekayaan pribadi tanpa mempedulikan

dampaknya kepada orang sekitar. Bentuk itu

dapat ditemui di negeri tercinta kita yang

merubah kayu hidup menjadi beton mati.

Mengutip dari Susi Pudjiastuti, "keserakahan

kita harus hentikan, inilah tugas kita

bersama, mengelola dan menjaga serta

mengambil hasilnya dengan kaidah yang

dibenarkan" hutan diciptakan bjkan untuk

memenuhi kebituhan manusia semata,

melainkan hutan diciptakan untuk

memberikan pesan maupun makna kehidupan

untuk manusia.

Kami juga terbuka terhadap kritik, saran, dan

konstribusi teman teman dalam bentuk

apapum, termaksud konten. Kontak kami dan

mari berdiskusi

                  adalah sebuah zine yang

diniatkan untuk terbit pada bulan ini dengan

mengusung tema alam dan manusia.

Sebagaimana zine semestinya, Zinestoria ini

merupakan salah satu bentuk kepedulian kita

kepada berkurangnya lahan hijau di alam

yang beralih fungsi dengan dikuasi oleh

pihak swasta

Masyarakat adat ataupun masyarakat desa

merupakan salah satu elemen penting dalam

melestarikan hutan diwilayahnya, mereka

menggunakan mindset yang menyatakan

bahwa "hutan sebagai teman", selain itu

dengan menjadikan hutan sebagai wilayah

terlarang atau biasa dikenal sebagai "hutan

larangan" membuat mereka ingin

menyampaikan pesan dari leluhur bahwa

hutan haruslah di jaga.

Semakin menyentuh modernitas membuat

kebutuhan manusia semakin besar, 

Zinestoria
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              Indonesia kerap terjadi

pelanggaran hukum, baik yang

ringan sampai kepada yang

terberat sekalipun. Akan tetapi

terkadang dalam pelaksanaan

nya, proses penegakkan hukum

tidak dilaksanakan sebagai mana

mestinya, atau yang di highlight

disini adalah hukum yang mencari

kemenangan bukan keadilan.

Adanya fenomena tersebut

menjadi bahan renungan bagi

semua penegak hukum di

Indonesia, sebab dalam

pelaksanaannya sudah tidak ada

integritas dan moralitas yang

ditegakkan, yang mana sejatinya

aparat penegak hukum harus

mutlak bersifat baik dan netral.

Proses penegakkan hukum terjadi

di pengadilan, peradilan hukum

inilah yang nantinya akan dikaji

dan dipertimbangkan oleh

penegak hukum dan beberapa

pihak yang terlibat seperti pihak

kepolisian dan advokat hukum.

Akan tetapi pada kenyataanya di

Indonesia masih terdapat hukum

yang mencari kemenangan,

seperti halnya kasus pidana yang

tejradi di tahun 2015 silam yang

pernah viral di sosial media, yaitu

tentang seorang nenek yang

diindikasi mencuri kayu milik

perhutani kemudian dinyatakan

bersalah dan dipidanakan.

Di

Dari hasil diskusi yang terjadi dipersidangan sebelum

nenek yang bernama Asiani tersebut terjerat Pasal 12d

juncto Pasal 83 ayat 1d Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan

Hutan, hakim tidak memberikan perhatiannya kepada

saksi saksi dari pihak nenek Asiani, akan tetapi malah

mempertimbangkan saksi-saksi dari pihak perhutani yang

mana saksi-saksi tersebut tidak mampu menjelaskan

adanya keterlibatan pelaku atas pencurian tersebut. Akan

tetapi hakim pada akhirnya mendakwakan bahwa nenek

Aisiani menjadi orang yang melanggar hukum.

Dari kasus tersebut kita bisa melihat bahwa proses

persidangan hukum atau penegakkan hukum yang terjadi

tidak memberikan suatu nilai keadilan yang jelas, akan

tetapi hanya memberikan sebuah kemenangan yang

bahkan kemenangan tersebut dimenangkan tanpa alasan.

Hal ini menjadi sebuah tanda tanya besar dimanakah

integritas dan moralitas keadilan seorang hakim berada.
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The Straches of Lyricss
 

for a full masterpieces, let's visit:

https://youtu.be/b2pjADZeHRU
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Pemda
                       semakin banyaknya kasus penguasaan hutan oleh

pihak swasta yang berdampak kepada kerusakan habitat flora dan

faunanya dan juga terdapat penentangan oleh pihak masyarakat

setempat, membuat keberadaan Pemda patut dipertanyakan.

Pemda sebagai perwaklan pemerintah yang dipilih oleh rakyat

malah lebih mementingkan perusahaan dibandingkan masyarakat

sekitar. Kasus Wawonii maupun kasus Wadas merupakan salah satu

kasus yan gpatut mempertanyakan posisi Pemda dalam

berkepihakannya kepada masyarakat, polemik pembangunan

tambang disetiap kecamatan malah menghasilkan perpecahan di

masyarakat. Polemik pro dan kontra dimasyarakat malah

dimanfaatkan oknum swasta untuk menguasai lahan sengketa.

Pemda yang seharusnya menjadi perwakilan masyarakat hanya

mengamati tanpa melakukan tindakan, sedangkan polisi semakin

wara-wiri disekitar desa seperti menjaga daerah tersebut.

T E M A N  A T A U  M U S U H

HALAMAN  7 5

Dengan

Jika kita mundur ke beberapa tahun kebelakang,

kasus kebakaran hutan di wilayah Kalimantan dan

Sumatera menjadi kasus yang harus dipertanyakan

dalam keberpihakan Pemda. Banyak perusahaan

yang melakukan penebangan hutan dengan

dampak semakin memperkecil habitat fauna

diwilayah tersebut, mereka melakukan

penebangan dengan landasan “diizinkan” oleh

Pemda. Oligarki semakin berpihak kepada

penguasa dibandingkan ke masyarakat, mereka

seakan memerintah untuk “kepentingan” negara

dengan menyampingkan masyarakat daerah

Hutan yang menjadi tempat pencaharian utama

masyarakat semakin berkurang dengan adanya.

Hal tersebut menandakan bahwa Pemda kurang

mempedulikan masyarakatnya,.

Seharusnya Pemda melakukan pendataan

mengenai lahan yang menjadi tempat pencaharian

utama masyarakat, lahan yang dilindungi, dan juga

lahan untuk pengelolaan perusahaan.

Namun dalam beberapa kasus lahan yang menjadi

tempat pencaharian masyarakat malah dijual oleh

masyarakat tersebut, dan hal tersebut dibeli oleh

perusahaan swasta untuk membangun usahanya.

Mengenai hal tersebut, Pemda seharusnya menjadi

pihak penengah dalam masalah lahan

dimasyarakat, kembali ke polemik pro dan kontra

harus dapat diselesaikan oleh Pemda ataupun

perusahaan untuk menguntungkan kedua belah

pihak. Tidaklah harus ada penangkapan masyarakat

untuk “membungkam” masyarakat tersebut, dan

juga tidak perlu ada korban di kedua belah pihak

yang saling berlawan. 
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                            sebuah lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman
Sudah menjadi tanggung jawab semua orang. Setiap individu memiliki
tanggung jawab yang sama untuk peduli terhadap lingkungannya, dan
memastikan lingkungannya tersebut tetap terjaga serta menjadi
lingkungan yang sehat. Lingkungan hidup di Indonesia sering kali
menghadapi masalah, hal ini dikarenakan keinginan yang tak sejalan
antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah lebih memprioritaskan
badan usaha untuk mengambil manfaat dari lingkungan hidup, dan
menjadikan masyarakat sebagai penonton, yang seharusnya masyarakat
dilibatkan secara aktif untuk mengelola lahan di negeri ini. Pada
dasarnya melakukan pengawasan kepada swasta ataupun badan usaha
lebih sulit dibandingkan mengawasi masyarakat, masyarakat seharusnya
lebih mudah dihukum jika melakukan pelanggaran. Namun lain halnya
jika badan usaha yang melakukan pelanggaran, maka akan banyak
negosiasi dan kepentingan yang terjadi

Saat ini peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjamin kelestarian lingkungan hidup
karena masyarakat tidak boleh hanya dijadikan penonton, rusaknya lingkungan hidup yang
perlahan tapi pasti mengalami kehilangan fungsinya sebaga penyangga kehidupan, dan
sekarang hanya dijadikan penyangga perekonomian, untuk itu masyarakat dituntut untuk
berperan aktif dalam mengawasi maupun menjaga lingkungan hidup. Terkhusus peran
masyarakat adat lewat hukum adatnya juga sangat dibutuhkan dalam keberlanjutan dan
kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Masyarakat hukum adat sendiri menurut
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (UUPPLH) adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di
wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan
yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata
ekonomi, politik, sosial, dan hukum (Pasal 1). Untuk itu dalam menciptakan lingkungan yang
bersih indah dan nyaman tidak hanya swasta tetapi masyarakat adatpun harus ikut
dilibatkan serta peran masyarakat hukum adat juga harus dioptimalkan, baik sebagai
pengelola, pelindung, dan penegak, karena sebelum adanya negara ini masyarakat hukum
adat memiliki tradisi dan cara mereka tersendiri untuk hidup berdampingan dengan alam.
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Menciptakan

Swasta 
VS

Masyarakat Adat



YOU MUST LISTEN TO

Efek Rumah Kaca 
- Efek Rumah Kaca

Tanam Saja
- Nosstress

Dia Adalah Pusaka Sejuta
Umat Manusia yang Ada
Diseluruh Dunia - Naif

Tarian Penghancur Raya
- Feast.
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Guna Manusia 
- Barasuara

Isi Rimba Tak Ada
Tempat Berpijak 
- Iwan Fals

Tanah Indah Untuk Para
Terabaikan Rusak dan Ditinggal
- Fstvlst

Lagu Hidup
- Sisir Tanah

for a masterpieces, visit:For the full playlist and stream access,
check it out:

https://open.spotify.com/playlist/6kNzepItRyqaKLTDGfEzDA?si=6Niut-cQT7WxPRUkcCt14Q&utm_source=copy-link
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You Must Watch To

Semesta (2018)

by Chairun Nissa

Stream on

Sexy Killers (2018)

by Dandhy Laksono

Stream on
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