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Pembalakan Liar Kian Mencemaskan 

Hutan Lindung di Pidie Dibabat  

SIGLI - Meski Gubernur Aceh telah mengeluarkan maklumat moratorium logging (tunda 

tebang), namun aksi pembalakan liar di Kabupaten Pidie, khususnya di wilayah hutan lindung 

Mane dan Geumpang, dilaporkan kian mencemaskan. Pemkab setempat terkesan tak sepenuh 

hati memelihara hutan lindung serta tidak melakukan sosialisasi pada masyarakat, tentang 

pentingnya menjaga hutan lindung. 

 

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pinto Rimba Pidie, Muhammad Sabi kepada 

Serambi, Minggu (24/5) mengatakan, berdasarkan hasil survei lembaganya, ribuan hektare hutan 

lindung di Mane dan Geumpang telah dirambah oleh tangan-tangan jahil. Fenemona tersebut, 

menyebabkan hutan lindung yang dulunya lebat kini berubah menjadi gundul.  

 

Selain itu, kata M Sabi, praktek pembalakan liar sekaligus menyebabkan satwa liar seperti 

harimau dan gajah yang selama ini mendiami hutan lindung terusik. Satwa liar itu turun ke 

perkampungan dan mengganggu masyarakat. Ini belum lagi, banjir besar yang setiap tahun 

melanda daerah lumbung emping meulinjau ini.  

 

“Hari ini kita bisa menyaksikan kawanan gajah kerap mendatangi rumah penduduk. Dan banjir 

yang menelan korban jiwa serta harta benda. Padahal, dahulu kita tidak pernah mendengar gajah 

mengusik perkampungan masyarakat yang bermukim di lereng pegunungan,” tuturnya. Ia 

menjelaskan, aksi penembangan hutan itu terjadi karena pemerintah setempat belum sepenuh hati 

menata hutan lindung dengan baik. Selain itu, pemerintah tidak memberikan sosialisasi kepada 

masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan lindung.  

 

“Saya menilai pemerintah belum berpihak pada rakyat. Artinya hingga kini pemerintah tidak 

menyediakan pekerjaan lain pada pelaku penembangan liar dalam menghidupi keluarganya. 

Sebab, jika mereka diberdayakan, maka pembalakan liar mampu diantisipasi,” kata M Sabi 

didampingi Koordinator LSM Pintu Riba, Hamzani. 

 

Dikatakan, idealnya dari sekarang pemerintah harus berupaya membenahi tata ruang untuk 

mengantisipasi terancamnya kepunahan hutan lindung di Mane dan Geumpang. Dengan 

menggali sumber ekonomi lain, dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

Dengan tidak melakukan pembalakan liar secara membabi buta.  

 

“Saya kira dalam hal ini masyarakat juga harus dilibatkan secara khusus tentang lingkungan 

hidup, dengan melakukan konsultasi dalam menata lingkungan hidup,” katanya. Ia 

menambahkan, jika pemerintah tidak mencari solusi alternatif dalam menghentikan aksi 

penembangan kayu secara tidak beraturan di hutan lingdung Mane dan Geumpang, maka 

dipastikan 10 atau 20 tahun ke depan, hutan Mane dan Geumpang terancam punah. “Kita 

mengharapkan pemerintah sejak dini perlu menyikapi penembangan hutan lindung di Mane dan 

Geumpang,” demikian Muhammad Sabi.(naz)  



 


