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Banda Aceh — Meskipun Pemerintah Aceh melalui Gubernur Irwandi Yusuf telah menerapkan 

visi Aceh Hijau, namun permasalahan Illegal Loging masih saja terus terjadi di Aceh. Seperti 

temuan tim investigasi Walhi Aceh, 12 — 14 September 2009 pada pembangunan ruas jalan 

Jantho — Lamno. “ Kami menemukan aktivitas  pembalakan hutan menggunakan chainsaw dan 

penarikan kayu dari lembah ke bukit menggunakan Mobil jenis Taft Badak dengan transmisi 

4WD,” ujar M Oki Kurniawan, salah seorang anggota Tim kepada wartawan, Sabtu (24/10) di 

Banda Aceh. 

 

Menurut Oki yang juga staf Walhi Aceh, dari para pekerja itu, diketahui bahwa jalur yang dilalui 

Tim bukan lintasan Jantho — Lamno, melainkan jalur logging. “Namun Tim tetap terus 

melanjutkan perjalanan untuk mengetahui sejauh mana jalur logging itu memasuki hutan,” 

ungkapnya. 

 

Oki melanjutkan, di sepanjang jalur logging, Tim menemukan banyak sekali gubuk-gubuk tak 

berpenghuni di tengah hutan. Tim menduga bahwa gubuk‐gubuk itu sebelumnya digunakan 

untuk hunian sementara para pekerja pembalakan hutan di sekitar kawasan itu. “Hal ini dapat 

dibuktikan dengan banyaknya sisa‐sisa belahan kayu yang terbuang dan sisa‐sisa pembakaran 

lahan. Selain itu, masih terdapat pula tumpukan kayu‐kayu log yang siap diangkut,” papar Oki. 

 

Selain itu, kata dia, Tim menemukan sebuah gubuk bertuliskan GPK dan TNA yang diduga 

masih ditempati oleh para pekerja pembalak hutan. Saat tim berada di lokasi, gubuk tersebut 

terlihat kosong, namun didalamnya terlihat sejumlah pakaian, perlengkapan mandi dan memasak 

serta peralatan lainnya. 

 

Dalam kesempatan itu, juga di perlihatkan rekaman video saat Tim mencoba mendatangi salah 

satu gubuk para pekerja pembalakan hutan. Dari hasil wawancara, meraka ada yang berasal dari 

Aceh Singkil, Aceh Barat Daya dan bahkan Sumatera Utara. “Para pekerja hanya sebagai 

suruhan yang diupah sebesar Rp 100 ribu, belum dipotong uang makan. Jika dihitung rata‐rata, 

para pekerja menerima upah bersih sebesar Rp 50 ribu,” ujar Oki. 

 

 Oki menilai, akibat dari aktivitas pembalakan hutan tersebut, laju deforestasi dan degradasi 

lahan kian menjadi diikuti ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan akan 

makin meningkat. “ Upaya yang harus dilakukan tentunya adalah penindakan secara hukum bagi 

pelaku pengrusakan hutan, baik pembangunan jalan secara illegal maupun pembalakan hutan,” 

tegasnya. [003] 
 


