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Banda Aceh — Lima pelaku illegal logging yang ditangkap oleh Polisi Hutan (Polhut) Aceh 

Besar bersama Personil TNI dari Koramil Kota Jantho di kawasan hutan Lindung Jantho Aceh 

Besar, Kamis (16/7) akhirnya berhasil melarikan diri setelah personil TNI berhasil menyergap 

mereka ketika memasak daging ayam untuk makan siang. 

 

Kejadian menghilangnya pelaku illegal logging tersebut berawal saat mereka memasak makan 

siang di gubuk yang dibangun di tengah hutan, satu persatu pelaku illegal logging tersebut kabur. 

Kejadian selanjutnya juga kembali terjadi saat personil Polhut sibuk mengurus hal lain termasuk 

mengangkat kayu ke truck, hal serupa kembali terulang saat Polhut menikmati makan siang 

sekitar pukul 15.00 WIB. 

 

Polhut Aceh Besar baru sadar kalau pelaku illegal logging melarikan diri setelah salah seorang 

personil TNI menanyakan keberadaan pelaku yang telah beberapa hari berada di hutan. Tidak 

hanya tukang masak dan penarik kayu yang menghilang, salah seorang warga Kuta Cot Glie 

Aceh Besar, Masrul yang membiayai kegiatan pencurian kayu juga menghilang setelah 

menikmati makan siang. 

 

Setelah mengetahui lima pelaku illegal logging tersebut telah melarikan diri, baru Polhut panik 

dan kembali mencari pelaku yang telah beberapa kali meloby Polhut agar mereka dibebaskan 

dengan perjanjian tidak akan mengulangi kembali kesalahan yang sama. Namun pencarian 

tersebut hanya sia-sia karena kelima tersangka sudah lari entah kemana dan menghilang didalam 

hutan belantara Jantho. 

 

Akibat menghilangnya pelaku illegal logging tersebut, beberapa personil TNI yang ikut dalam 

operasi di kawasan Jantho marah-marah karena mereka capek menyergap perusak hutan tersebut. 

Beberapa diantara mereka malah menyebutkan Polhut Aceh Besar seperti main-main dalam 

menangani pelaku illegal logging. 

 

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Besar, Marzuan mengaku kejadian tersebut 

merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Polhut Aceh Besar, “Hal ini merupakan kesalahan 

dan keteledoran kami, semoga ini menjadi pelajaran buat personil Polhut agar kedepan tidak lagi 

mengulang kesalahan yang sama,” ujar Marzuan setelah pulang operasi tanpa membawa 

tersangka padahal mereka sudah tertangkap basah mencuri kayu dihutan lindung.[003 
 


