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Tanggal15 April 2013 merupakan
hari berbahagia bagiAleta Baun.
Perempuan 50 tahun ini menerima
penghargaan bergengsi di bidang
lingkungan internasional, yakni
Goldman Environmental Prize 2013,
di San Franciscq Amerika Serikat,
dan sempat berbincang dengan
Presiden Amerika Serikat Barack
Obama. AIeta Baun sangat gigih
mempertahankan hutan dan
gunung batu diwilayah Timor
Tengah Selatan, Nusa Tenggara
Timur, dari ancaman pemilik modal
dan pemerintah kabupaten
setempat.
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dar di pagar kawat duri. Polisi menyaksikan kejadian itu, tetapi hanya
menonton sambil tertawa" kata AIet4
di Kupang. Minggu (28la).
Sejak itu keamarlarr Aleta dan empat rekan perempuan lainnya sangat
terancain. Aleta, sebagai otak di balik
kegiatan penolakan tambang marmer,
paling dicari preman bayaran dan
pengusaha. Karena terus ditekan preman, empat rekannya akhirnya menandatangani surat pernyataan tidak
menggugat Bupati TTS dan mengizinkan'penambangan marmer di daerah tersebut.
Aleta menblak menaldatangani su-

rat itu. Rumah Aleta dilempari batu
setiap malam. Dia lalu lari dari rumahnya dan berpindah dari desa ke desa.

Perjalanan dilakukan malam hari. Di
san4 ia menginap di rumah masyarakat adat dan masyarakat pun melindungi Aleta.
"Enam bulan saya tinggalkan suami
dan tiga anak di kota Soe. Kami hanya

bertemu di sudut-sudut kota secara
OLEH KORNELIS KEWA AMA

tersembunyi guna menghilargkan rasa rindu pada anak-alak " katanya.
Setiap hari i{eta berdialog dengan
para tua adat di 12 desa yang berdiam

r-\ erempuan ini terpilih dari
V ]2o-* perempuan di dunia di lereng Gunung Mutis, Mereka
yang diusutkan lembaga sosial membentuk 120 kelompok masyaraI
masyarakat dari sejumlah negara. Aleta diusulkan oleh Yayasan Penguatan
Institusi dan Kapasitas Lokal NTT.
Tim Goldmar Environmental Prize
(GEP) dari Amerika Serikat datang
Iangsung ke Mutis memantau hasil
perjuangan Aleta Baun. Mereka melal<ukan wawancara dengan masyarakat
terkait dedikasi Aleta di bidang lingkungan hidup.

Penambangan marmer

di

Timor

Tengah Selatan (TTS) dimulai tahun
1956 atau tujuh tahun lebih awal
sebelum Aleta lahir. Perusakan hutan
terjadi di sejumlahikawasan di sekitar
Gunung Mutis. Namun, tidak ada yang
berani menggugat pemerintah yang

memberikan izin kepada pengusaha.
"Tahun 2OO7 saya memimpin Jima
perempuan menggugat Bupati TTS
terkait perusakan hutan dan pengambilan gunung batu setempat. Seusai
sidang, kami ditendang dan didorong
oleh preman bayaran sampai tersan-

kat adat dengan tugas utama berjuang
melindungi hutan, tanah, air, dan batu
dari gangguan pengusaha atau peme-

rintah.
Masyarakat tiga suku di kawasan
hutan Mutis, yakni suku Mollq Ama-

ALETA BAUN

o

tahk:

c

Lelobatan, firnor,,16 Maret L963
Pendidikan:

o
o

SMA Kristen Soe, TTS
Suami: Liftus Sanam
Anak:

- Maria Sanam (14)

I

- Yordan Sanam (12)
- Ainina Sanam (8)
Penghargaan:
- Goldman Environmental Prize, 2013
- Pejuang Nasional Lingkungan Hidup,
antara lain dari Kementerian Kehutanan
dan Lingkungan Hidup, 2009/2010
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nuban, dan Amanafuil di TTS berjarrji dan melal<ukan sumpah adat
untuk menolak eksploitasi tambang
marmer dan perusakan. hutan.

Sumber air

nung Mutis yang mereka tempati.
Met'eka membentuk koperasi simpan prnjam, memelihara ternak secara kelompoh ddn memanfaatkan si=
sa-sisa air untuk menanam iayrrr dan
palawija. Kawasan tu cukup dingin,

Bagi orang Timor, bumi dan segala
isinya ibarat tubuh seorang manusia. Tanah simbol daging batu
tulang manusia, air simbol da-
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lembab, dan menyediakan air untuk
kebutuhan masyarakat Timor Leste

dan Timor Barat sampai ke Kota
Kupang.
Di bawah kaki Gunung Mutis terdapat Gunung Batu dengan ketinggian 500-8O0 meter di atas permukaan laut. Di bawah kaki Gunung

Batu ini terdapat sumber mata air
Oemathonis. Inilah sumber mata air
terbesar dari lereng Gunuag Mutis

rah manusiq sementara hutan adalah rambut dan pori-pori manusia Ketika salah satu irnsur itu rusak tak
berfungsi" semuanya ikut

unhrkmasyarakat di Timor Leste dan
Timor Barat,
"Jika Gunung Batu ini ditambang

untuk diambil marmerny4 kami

rusak Bencana pun dengan
mudah menimpa manusia
yang menghuni bumi.

akan kehilangan. sumber. mata air.

Tiga suku itu memiliki

an setempa!" kata Aleta.
Atas perjuangan itu, Aleta mendapat penghargaan sebagai pemerhati

Karena

itq

masyarakat sudah memi-

liki komitmen tak merusak lingkung-

pusat rumah adat di Nausus,

di bawah pimpinan Aleta. Di

Iingkungan tingkat internasional

sana mereka bEd{alog dan belajar bersama' tentang lingkung-

GEP di San Francisco, Amerika Serikat, 15 April 2013. Di sana

an. Generasi muda anak sekolah,
dan orang tua memahami arti lingkungan, khususnya Gu-

hadir sejumlah pejuang
linglrungan i nternasio-
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nal dan Presiden AS BaracbObamaPresiden Obama berpesan agar semua pihak peduli lingkungan. pemanasan global sedang mengancam.

Aleta pun diingatkan agar tidak berhenti pada pencapaian GEP, tetapi
terus bekerja untuk lingkungan.

. Aleta adalah perempuan ketiga da-

ri

Indonesia yang menerima peng-

hargaan di bidang lingkungan setelah
Yosepha Alomang dan Yuyun Isma-

wati.

Ia mengaku berjuang di bidang
Iingkungan tidak untuk"mendapat
penghargaan apa pun, dari pihaJ< mana pun. Meski derriikian, Aleta iudah

mendapat sejurnlah penghargaan di
bidang lingkmgan hidup, termasul<

dari Kementerian Kehutanan dan
Lingkungan H idup, 2OO9/ 2OLO.
Penghargaan GEp merupakan beban berat bagi Aleta. Dia tidak hanya
bekerjauntuk masyarakat TTg tetapi
juga seluruh daratan Nusa Tenggara
Timur. Praktik penambangan mangan secara ilegal di sejumtah pulau
di NTT mengancam keberadaan pulau itu.
"Saya segera membangun jaringan
kerja sama dengan masyarakat adat
di pulau-pulau di NTT, seperti Sutnba, Flores, Alor, Rote Ndaq dan Sabu.
Ancaman kerusakan lingkungan di
sana sangat serius terkait dengan
penambangan mangan, pasir besi,
dan bahan galian C lainnya,,, kata
AIeta.

Langkah pertama,

ia

menggelar

festival obor di setiap tempat keramat dari desa ke desa bersama ma-

syarakat adat. Festival ini untuk
memperkuat pengawalan terhahap
kelestarian Gunung Mutis.

Ia

mengingatkan genetasi muda

NTT, terutama lulu'san pergutrran
tinggi, agar peduli lingkungi ma.
sing-masing. Masa depan Iingkungan
NTT ada pada generasi saat ini.
'lJangan menjadi sarjana, Ialu
menjual kampung dengan segala isinya kepada pengusaha lewat .usaha
tambang. Uang itu hanya angin y6ng
Iewat. tetapi hutan, tanah).ai5- dan
batu itu anugerah sepanjang hidlp*
ucap AletaKOMPAS/KORNELIS I{EWA AMA
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