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Bupati Bener Meriah: 

HTI tidak Termasuk di Moratorium Logging  

REDELONG - Bupati Bener Meriah, Ir H Tagore Abubakar, menegaskan areal hutan tanaman 

industri (HTI) tidak termasuk di dalam moratorium logging (penghentian penebangan) yang 

dikeluarkan oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf beberapa tahun lalu.  Hal itu, diungkapkan Ir H 

Tagore AB, Selasa (4/5) menanggapi tentang adanya dugaan pencurian kayu di areal HTI PT 

THL di Kampung Uer Tingkem, Kecamatan Mesidah, seperti yang dinyatakan oleh Wakil Ketua 

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat, Joni Suryawan dan Ketua Komisi A, Ir 

Sutrisno beberapa hari lalu.   

 

Disebutkan Ir H Tagore Abubakar, karena areal hutan di kawasan Kampung Uer Tingkem itu, 

termasuk didalam HTI, seharusnya PT THL harus mampu menjaga areal mereka sendiri dari 

pencurian dan pembalakan yang dilakukan oleh oknum-oknum lain. Namun, justru pemerintah 

Kabupaten Bener Meriah, yang terkesan disudutkan dalam permasalahan penebangan areal HTI 

itu.  

 

“Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sama sekali tidak mendukung penebangan liar. Bahkan 

biaya yang sudah dikeluarkan untuk menghalau praktek illegal logging sudah cukup besar 

dikucurkan. Seharusnya yang melemparkan isu tentang pencurian kayu di Kampung Uer 

Tingkem itu, memahami dulu moratorium logging baru mengeluarkan pernyataan,” tegas Bupati 

Bener Meriah ini.  

 

Dicontohkan Tagore, kawasan hutan di daerah perbatasan, seperti di Kemukiman Samar Kilang, 

telah ratusan hektare dibabat habis oleh oknum-oknum yang tidak memiliki surat izin secara sah 

namun tidak pernah dipersoalkan. Justru areal HTI yang jelas-jelas tidak masuk di dalam 

moratorium logging yang dipermasalahkan dan diungkit-ungkit.  

 

“Saya heran, kenapa justru areal hutan yang terang-terang sudah dijarah tetapi nggak pernah 

dipermasalahkan. Justru yang legal terus diintip-intip,” kata Tagore Abubakar.        Dijelaskan 

Tagore, pemerintah memegang amanah undang-undang (UU) agar mampu membantu 

menyediakan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan bagi masyarakat dan tidak 

ada penebangan liar yang didukung pemerintah Kabupaten Bener Meriah, seperti yang 

dituduhkan selama ini oleh beberapa anggota DPRK setempat.  

 

Namun, sebut Bupati Bener Meriah ini, dengan adanya pemanfaatan kayu limbah yang diambil 

dari kawasan hutan di daerah itu, kebutuhan kayu untuk masyarakat bisa terpenuhi. Seperti untuk 

pembangunan perumahan PNS yang sudah lama terhenti akibat kurang tersedianya papan. 

“Bagaimana kita mau membangun, jika kayu-kayu yang legal yang dipermasalahkan sedangkan 

yang tidak ilegal lebih banyak,” ujarnya.(c35/min) 
 


