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Dampak Operasi Babat Rencong di Bireuen 

Seorang Anggota Polhut Diduga Melarikan Diri 

BIREUEN – Operasi Babat Rencong yang dilancarkan Polres Bireuen ternyata bisa menjadi 

shock therapy yang cukup ampuh untuk memberantas pelaku illegal logging di daerah itu. 

Terbukti, setelah dua anggota Kepolisian Kehutan (Polhut) setempat ditangkap, seorang rekan 

mereka yang diduga juga terlibat, kini dilaporkan melarikan diri.  

 

Kapolres Bireuen, AKBP HR Dadik J melalui Kasat Reskrim AKP Khairul mengatakan anggota 

Polhut bernisial Ys itu diduga terlibat kasus kayu bersama dua anggota Polhut Bireuen yang 

ditangkap sebelumnya. Namun, yang bersangkutan diduga sudah melarikan diri, karena saat 

penggerebekan di rumahnya di kawasan Km 33 Juli, Bireuen, ia tidak ada. “Begitu juga saat 

ditunggu di kantornya, tersangka, tidak muncul,” katanya kepada Serambi, di Bireuen, Senin 

(22/11). 

 

Berdasarkan pengakuan kedua tersangka yang ditangkap sebelumnya terkait keterlibatan Ys itu, 

pihak Polres Bireuen terus mengembangkannya dengan mencari keberadaan tersangka yang 

sehari-hari bertugas sebagai Polhut di Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan 

Bireuen. “Kita akan terus buru para pelaku yang terlibat dalam kasus illegal logging ini,” kata 

AKP Khairul. 

 

Menurut Kasat Reskrim Polres Bireuen itu, sebaiknya Ys segera menyerahkan diri dan diminta 

kepada pimpinannya untuk ikut mencari tersangka, karena keterlibatannya dalam bisnis kayu 

yang diduga hasil penebangan liar cukup kuat. “Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan 

saat berhadapan dengan petugas lapangan yang sedang memburunya, sebaiknya Ys menyerahkan 

diri saja,” katanya. 

 

Risiko tanggung sendiri 
Penangkapan dua anggota Polhut Bireuen yang diduga terlibat dalam penebangan liar atau 

menjual kayu tidak jelas asal usulnya, sama seperti pagar makan tanaman. “Anggota Polhut 

dikontrak pemerintah untuk menjaga kawasan hutan, tapi ternyata mereka terlibat penebangan 

liar, maka risiko tanggung sendiri,” kata Kadistannakbunhut Bireuen Ir H Azmi Abdullah 

melalui Kabid Kehutanan Dailami SHut, kepada Serambi, kemarin. 

 

Menurut Dailami, jumlah anggota Polhut di jajaran Distannakbunhut Bireuen 100 orang, 

bertugas sejak 2007 dan 2008 dengan status sebagai pegawai kontrak pusat. “Terhadap dua yang 

baru saja diamankan sangat tergantung hasil pemeriksaan polisi nantinya dan jika terbukti 

terlibat ya tetap dicoret,” katanya. (yus) 

 

Seperti diberitakan kemarin, pihak Polres Bireuen menangkap dua anggota Polhut masing-

masing Husaini (31), warga Desa Pandak, Kecamatan Makmur yang bertugas di pos kecamatan 

itu dan Junaidi (23) yang beralamat di Desa Blang Mee Kutablang, Bireuen. Keduanya ditangkap 



Sabtu (20/11) lalu bersama dua tersangka lainnya, atas dugaan terlibat dalam bisnis kayu 

ilegal.(yus)  
 


