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Banda Aceh - Delapan pelaku illegal logging berikut barang bukti berupa satu unit chainsaw, 

roda penarik kayu beserta puluhan ton kayu, berhasil ditangkap oleh Polisi Kehutanan Reaksi 

Cepat  Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Singkil, Selasa (8/9) dalam operasi 

gabungan di area Suaka Margasatwa Rawa Singkil dan Desa Kuta Beringin, Kecamatan 

Rundeng Kota Subulussalam. 

  

"Di lokasi tersebut, tim yang terdiri dari empat belas orang berhasil menyita puluhan ton kayu 

illegal dari jenis rengas, kapur, medang, meranti rawa dan sembarang," ujar Public Relation and 

Media Officer, Yayasan Leuseur Internasional (YLI), Chik Rini kepada The Globe Journal, 

Selasa malam. 

  

Menurutnya, dalam operasi ini delapan pelaku tertangkap basah sedang melakukan kegiatan 

illegal logging. Namun mereka tidak ditahan, hanya diinterograsi di tempat, sementara untuk 

sejumlah kayu temuan dimusnahkan langsung oleh Polisi Kehutanan di lapangan dengan cara 

dipotong-potong. 

  

"Operasi illegal logging ini, dilakukan setelah BKSDA mendapat pengaduan dari anggota LSM 

yang sebelumnya telah melakukan investigasi di Rawa Singkil," tambahnya.  

  

Kecamatan Rundeng merupakan salah satu titik keluar kayu illegal dari kawasan Rawa Singkil. 

Kawasan konservasi seluas 110 ribu hektar ini mengalami kehancuran akibat pencurian kayu 

yang marak sejak tahun 1999. 

  

Suaka Margasatwa Rawa Singkil memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi untuk 

Kawasan Ekosistem Leuser. Beberapa jenis kayu yang bernilai ekonomi tinggi terdapat di 

kawasan ini.  

Selain itu di kawasan yang merupakan hutan rawa gambut itu, terdapat beberapa jenis hewan 

yang sudah terancam punah seperti orangutan, harimau dan  beruang. Tempat ini merupakan 

daerah migrasi beberapa jenis burung langka, seperti elang ikan kepala abu, rangkong hitam dan 

mentok rimba. Rawa Singkil juga merupakan tempat bertelur berbagai jenis ikan. 

  

Laporan LSM lokal, puluhan ton kayu tiap minggu keluar dari kawasan ini. Saat ini BKSDA dan 

YLI sedang melakukan penyelidikan lebih mendalam siapa yang mendalangi kegiatan ilegal ini.  

Dari catatan tim Mobile Patrol Unit YLI tercatat dari tahun 2006-2008, Subulussalam menempati 

rangking ke 4 paling banyak ditemukan kasus illegal logging di Kawasan Ekosistem Leuser 

setelah Aceh Selatan, Abdya dan Aceh Tamiang.  

  

"Sekitar 2.043 ton kayu telah dicuri selama masa tersebut," akhirinya. 

  

Kepala BKSDA Aceh, Abu Bakar yang dikonfirmasi The Globe Journal melalui saluran telpon 

membenarkan hal tersebut.  



“Hutan di Rawa Singkil akan terus kita amankan sehingga kawasan lindung tersebut terbebas 

dari aksi pencurian kayu dan pengrusakan lingkungan lainnya,” sebut Abu Bakar. 
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