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Api konflik perebutan lahan hutan belum padam, bendera putih belum lagi dikibarkan. Ya, selama manusia 
masih tamak, mengelola alam hanya untuk kepentingan dirinya tanpa berpikir keselamatan makhluk hidup 
dan bumi yang dipijaknya. 
 
Konflik pun diperburuk dengan tidak adanya tuntunan peta dan landasan hukum. Hutan ibarat kawasan 
tak bertuan yang bebas dipakai siapa pun untuk tujuan apapun. Akibatnya bukan hanya mengancam 
keberadaan biodiversity hutan, namun juga mengancam keberadaan hutan sebagai penyangga alam dari 
berbagai bencana. 
 
Begitulah yang terjadi kawasan hutan gambut Kabupaten Nagan Raya Aceh. Dari data yang berhasil 
dihimpun MedanBisnis, kawasan habitat orangutan ini kini juga dihuni setidaknya lima HGU, yakni PT. 
Kalista Alam, PT. Astra Prima Lestari, PT. Gelora Sawit Makmur, PT. Cemerlang Abadi dan PT. Patriot 
Guna Sakti (sekarang sudah dikuasai oleh Pemkab Aceh Barat Daya untuk proyek pengembangan PIR 
kelapa sawit). Luas HGU kelima perusahaan tersebut adalah 38.150 hektar.  
 
Data yang dimiliki Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) menyebutkan, luas rawa tripa yang terdapat di 
kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat Daya mencapai 50 ribu hektar. Seiring dengan pesatnya ekspansi 
perkebunan kelapa sawit di dua kabupaten tersebut, sekitar 30 ribu hektar sudah mengalami kerusakan. 
Jika HGU yang sudah dimiliki perusahaan dibuka, maka rawa tripa yang menjadi zona penyangga 
masyarakat dari hantaman tsunami akan hilang tanpa jejak. 
 
Pemerintah Kabupaten Nagan ternyata sudah merespon permasalahan ini sejak lama. Bupati Nagan Raya 
Teuku Zulkarnaini sudah mengirimkan surat keberatan kepada DPR RI terkait dengan HGU yang 
menurutnya hanya dimiliki tiga perusahaan. “Tapi sudah berjalan delapan bulan sejak surat dilayangkan, 
tidak juga mendapat tanggapan dari Jakarta,” tukasnya. 
 
Izin HGU yang didapat perusahaan tersebut, dikatakannya, dikeluarkan sebelum adanya konversi lahan. 
Sebagian luasan lahan kini teronggok begitu saja, belum dialihfungsikan. Yang menjadi persoalan adalah, 
rawa tripa termasuk hutan yang kaya dengan keanekaragaman hayati. Kehadiran kebun kelapa sawit secara 
tidak langsung mengancam keberadaan makhluk hidup dan berbagai biodiversity lain di dalamnya, 
termasuk di antaranya orangutan, serta berbagai jenis unggas yang langka. 
 
Persoalan kedua adalah lahan yang terbengkalai dan belum jelas penggunaannya, bisa dimanfaatkan oleh 
warga yang tidak mengerti tapal batas hutan lindung dan produksi. Dengan demikian sosialisasi 
perlindungan cagar alam akan semakin sulit. Yang ketiga, hutan rawa tripa atau rawa gambut adalah area 
penyangga di tepi pantai yang sangat penting untuk melindungi daratan dari terpaan bencana banjir dan 
tsunami. 
 
Menurut Bupati, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan mencarikan lahan lain untuk budidaya 
perusahaan tersebut disertai dengan penataan wilayah, pemasangan patok dan penetapan status bagi rawa 
tripa, namun yang dipusingkan adalah pendanaan yang tidak ada. Penataan wilayah akan membutuhkan 
biaya yang tinggi. “Kalau bisa disisihkan dari dana APBD,” ujarnya.  
 
Sementara menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah wilayah Nanggroe Aceh Darussalam Adnan NS, 
pihaknya tidak bisa memberi keputusan. Namun demikian ia merasa DPD punya kewajiban untuk 



menyampaikan persoalan kepada pemerintah pusat tentang izin HGU yang masuk kawasan rawa tripa 
tersebut.  
 
Menurut pemantauannya, sebagian besar area rawa tripa memang sudah masuk kawasan hutan rawa. 
Daerah hutan rawa terhampar di sepanjang Aceh Selatan-termasuk di dalamnya Kabupaten Nagan Raya, 
Aceh Barat dan Aceh Singkil.  
 
Bupati mengusulkan pencabutan HGU karena HGU tidak dilaksanakan. Ada yang hanya diambil kayunya 
dan ada yang hanya sampai pada proses landclearing. Penggarapan lahan untuk kelapa sawit pun beresiko, 
karena jika digarap akan mengakibatkan rusaknya biodiversity dan kekeringan pada lahan masyarakat 
sekitar tanah HGU. Lahan yang ditempati HGU rusak terbengkalai dengan meninggalkan lubang-lubang 
untuk penanaman sawit. “Saat ini kurang lebih hanya tersisa 25 persen lahan gambut yang tersisa,” ungkap 
Adnan.  
 
Menurut hasil penelitian yang banyak diekspos di media massa, areal hutan rawa gambut yang dibuka akan 
mengakibatkan pencucian gambut dan penurunan permukaan tanah. Tahun pertama lapisan gambut akan 
turun hingga mencapai 60 cm, kemudian setiap tahunnya dua hingga lima cm. Ketinggian kawasan hutan 
rawa gambut tripa diperkirakan dua meter dari permukaan laut. 
 
Jika penurunan permukaan gambut lima cm pertahun, maka dalam waktu 28 tahun terjadi penurunan 
permukaan gambut 140 cm dan ditambah 60 cm penurunan pada tahun pertama. Sehingga dalam kurun 
waktu 29 tahun bisa terjadi penurunan permukaan tanah gambut sedalam dua meter. Jika penghancuran 
ini tidak dicegah, maka diperkirakan pada 2025 air laut akan menenggelamkan kawasan ini. 
 
Saat ini di Pulau Sumatera hanya tersisa tiga kawasan hutan rawa gambut yakni rawa Singkil di Kabupaten 
Aceh Singkil, rawa Kluet di Aceh Selatan dan rawa tripa di Nagan Raya dan Aceh Barat Daya.  
 
Protes Masyarakat 
Warga Gampong Kuala Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya mulai memprotes 
pembukaan perkebunan kelapa sawit di areal rawa tripa. Protes itu didasarkan kepada dampak negatif yang 
mulai dirasakan warga sejak dua tahun terakhir. Menurut Geuchik Gampong Kuala Seumayam 
Muhammad, 52 kepala keluarga yang ada di gampongnya selama ini mengandalkan pencaharian dengan 
memanfaatkan lahan gambut, mulai dari menangkap ikan hingga memanfaatkan hasil hutan gambut 
lainnya. Tetapi, sejak beberapa tahun terakhir ini, Muhammad mengakui warganya mulai mengalami 
kesulitan.  
 
Selain mulai kehilangan mata pencaharian, Muhammad juga mengatakan, gampongnya saat ini masih 
bersengketa lahan dengan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit. Menurut Muhammad, sengketa 
lahan itu dikarenakan pihak perusahaan terus menerus mengambil alih lahan yang diklaim warga sebagai 
miliknya.  
 
“Saat ini, kami sudah benar-benar susah. Mau menggantungkan hidup ke lahan gambut sudah tidak bisa 
karena sudah habis dirambah. Mau bertani tak ada lahan lagi karena direbut perusahaan kelapa sawit,” 
keluh Muhammad yang ditemui di gampongnya.  
 
Zainuddin, salah seorang warga Gampong Kuala Seumayam mengatakan, perusakan hutan rawa itu sudah 
dilakukan sejak sepuluh tahun lalu, tetapi dampaknya baru mereka rasakan dua hingga tiga tahun terakhir 
ini. Zainuddin menuturkan, dulu ketika hutan rawa masih asri, ia dan warga lainnya bisa dengan gampang 
menangkap ikan mau pun berburu rusa di hutan. Tetapi saat ini, mereka tak lagi bisa memperoleh 
keduanya.Bahkan menurut Zainuddin, orangutan sumatera yang dulu dengan mudah mereka temui di 
hutan kini sudah tak ada lagi.  
 
“Dulu kita tak perlu jalan terlalu jauh ke hutan untuk melihat orang utan, tapi sekarang sudah sulit melihat. 
Soalnya hutannya sudah tak ada lagi berganti sawit,” ujar Zainuddin yang ditemui sedang memancing di 
parit yang sengaja dibangun pihak perkebunan kelapa sawit.  
 
Menanggapi keluhan ini, anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Nanggroe Aceh Darussalam Adnan NS 



meminta agar pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat lebih teliti lagi dalam 
mengeluarkan ijin pengelolaan hutan. Karena bisa berdampak pada keasrian lingkungan.  
 
“Pemerintah saat ini terkesan lebih mengutamakan keuntungan sesaat daripada masa depan. Pemberian 
izin pengelolaan hutan mau pun pembukaan lahan perkebunan sawit sering kali tidak mengindahkan 
kepentingan lingkungan dan masyarakat,” ujar Adnan NS kepada sejumlah wartawan di lokasi lahan 
gambut yang mulai beralih fungsi sebagai lahan perkebunan kelapa sawit.  
 
Lebih lanjut Adnan NS mengatakan, keberadaan lahan gambut itu sangat penting dalam mempertahankan 
daratan dari gempuran tsunami jika terulang kembali. Dan kemungkinan ini menu rut Adnan yang 
merupakan mantan wartawan salah satu harian lokal di Sumatera Utara masih besar terjadi, mengingat 
Nanggroe Aceh Darussalam terletak di antara lempengan Asia dan Australia. 
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