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Banda Aceh - Pertemuan perdana Gubernur dunia untuk membahas soal iklim dan hutan dunia 

atau  Governors' Climate and Forest (GCF) Task Force Metting III di Banda Aceh yang dihadiri 

oleh delegasi dari 14 provinsi/negara bagian diwarnai demo mahasiswa yang tergabung dalam 

Forum Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan Mukim, Selasa (18/5).  

 

Massa menyatakan penolakannya terhadap pertemuan tersebut karena dinilai tidak ada 

untungnya bagi masyarakat, terutama yang ditiggal di wilayah hutan. Para mahasiswa menolak 

pertemuan tersebut karena dinilai tidak berguna bagi masyarakat sekitar hutan.  

 

“Pemerintah Aceh jangan menggadaikan hutan Aceh kepada dunia internasional. Hutan adalah 

peninggalan nenek moyang kita, bukan untuk dijual,” teriak pendemo. 

 

Koordinator Aksi, Effendi mengatakan, hutan Aceh harus dikembalikan pengelolaannya kepada 

masyarakat adat, dalam hal ini kemukiman. “Kemukiman harus diberikan kedaulatan, yaitu 

kejelasan tata batas wilayah mukim, tata ruang mukim dan pengakuan wewenang mukim dalam 

mengatur sumber daya alam sekitar hutan,” pukasnya.  

 

Aksi unjukrasa itu sempat menegang saat sejumlah massa mencoba masuk ke ruang pertemuan 

namun dihalau oleh puluhan polisi dan Satpol PP. sebelumnya mereka juga terlibat saling 

dorong, bahkan salah seorang pengunjuk rasa sempat terjatuh dari palng pintu masuk hotel. 

  

kecuali itu, para pendemo juga mengecam upaya negara-negara maju yang ingin membeli 

karbon-karbon hutan di negara berkembang seperti Indonesia. “Ini kesalahan yang mereka buat 

sendiri, kenapa kita harus menuruti kemauan mereka dengan menjual karbon hutan Aceh,” ketus 

Effendi. 

 

Sementara itu, Ketua Panitia GCF Task Force Meeting, Husaini Syamaun yang turun langsung 

menemui massa menjelaskan, menjelaskan bahwa unsur kemukiman juga dilibatkan dalam acara 

pertemuan tersebut.  

 

“Mukim juga dilibatkan membahas rumusan untuk mendapatkan konsep terbaik bagaimana 

melibatkan masyarakat dalam mengelola hutan. Nantinya hasil pertemuan tersebut diharapkan 

tidak mengabaikan hak-hak masyarakat lokal terhadap hutan di sekitar mereka,” ungkapnya.  

 

Namun para pendemo tidak puas dengan penjelasan yang diberikan. Mereka masih bersikeras 

ingin bertemu dengan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Disela-sela aksi, mereka juga 

menyuguhkan hiburan dengan bernyanyi bersama-sama, dan di bawah pengawalan ketat aparat. 
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