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150 Hektare Sawit di Nagan Terbakar 
* Kasusnya Terkesan Ditutupi 

[ rubrik: Serambi | topik: Peristiwa ] 

 

JEURAM - Seluas 150 hektare (ha) lahan berisi tanaman sawit milik PT Astra Agro Lestari (AAL) di wilayah 
Seuneuam IV dan Ujung Raja, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, sejak tiga hari terakhir 
musnah terbakar. Polisi menyatakan api sudah berhasil dipadamkan Jumat (31/10) pukul 03.00 WIB, tapi 
sumber lain menyebutkan api belum sepenuhnya dapat dijinakkan hingga kemarin sore. 

Objek yang terbakar itu adalah hamparan bibit sawit yang tiga bulan lalu baru ditanami. Namun, sejauh ini 
belum diketahui pasti penyebab kebakaran, demikian pula taksiran total kerugiannya.  

Hingga berita ini diturunkan Jumat (31/10) sore, Serambi mendapat laporan dari saksi mata di lapangan 
bahwa api yang membakar lahan sawit itu masih belum padam dan terus melahap kawasan hutan yang 
berada di sekitar perkebunan dimaksud. 

Petugas pemadam kebakaran yang berusaha memadamkan api yang demikian dahsyat itu mulai menyerah, 
karena tak mampu menjangkau titik-titik api yang medannya sulit dilalui dengan kendaraan, bahkan dengan 
jalan kaki sekalipun. 

Berdasarkan keterangan yang dihimpun Serambi dari sejumlah sumber yang tak bersedia namanya 
diekspose, dugaan sementara penyebab terbakarnya lahan sawit milik PT AAL itu karena dibakar oleh 
sekelompok orang yang selama ini bertikai dengan pihak perusahaan. 

Ekses dari musibah itu juga telah menghanguskan empat blok perkebunan sawit, di antaranya blok 14, 16, 
17, dan 18. 

Begitupun, petugas pemadam yang mengerahkan dua unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Nagan 
Raya telah berhasil memblokir menjalarnya api, sehingga tak sampai menyebar ke barak pekerja 
perkebunan sawit. 

Sejauh ini nyala api dikabarkan belum bisa dipadamkan sepenuhnya, karena petugas pemadan sangat 
kesulitan masuk ke jantung lokasi yang terbakar itu. Apalagi sebagian besar lahan yang terbakar itu 
merupakan rawa-rawa yang lazim disebut sebagai Rawa Tripa yang statusnya dilindungi negara, seperti 
halnya Rawa Singkil di Aceh Singkil dan sekitarnya. 

Ekses lain dari bencana kebakaran itu adalah tenggelamnya sebuah alat berat (beko) milik PT AAL di rawa 
yang terkenal dalam itu. Beko tersebut terjungkal ke rawa ketika berusaha memutuskan rembetan api agar 
tidak menjalar ke areal tempat para pekerja bermukim. 

Menurut sumber Serambi, yang masih terlihat dari beko yang tenggelam itu hanyalah alat pengeruknya 
saja, sedangkan seluruh bagian roda dan badannya telah ditelan lumpur rawa. 

Dalam suasana demikian, dua unit beko yang diturunkan ke lokasi untuk membantu, hingga kemarin sore 
masih belum berhasil mengangkat alat berat yang nahas itu. 

Meski spektrum areal sawit yang terbakar cukup luas, tapi pihak perusahaan terkesan menutup-nutupi 
musibah kebakaran itu agar tak diketahui khalayak, khususnya insan pers. Lokasi kebakaran itu sendiri 
berjarak sekitar 30 kilometer (km) lebih dari ruas jalan nasional Desa Alue Bilie, ibu kota Kecamatan Darul 
Makmur. 

Bukan kriminal 

Kapolres Persiapan Nagan Raya, Kompol Adi Marwan, yang dikonfirmasi Serambi kemarin mengakui 
bahwa telah terjadi kebakaran di kawasan perkebunan milik PT Astra Agro Lestari di wilayah Seuneuam IV 
dan Ujong Raja, Kecamatan Darul Makmur. 



Menurut Kapolres, penyebab kebakaran adalah puntung rokok yang masih menyala dan dibuang oleh 
warga yang memancing di areal perkebunan tersebut, sehingga terjadilah kebakaran yang berskala luas. 
“Tapi tidak ada korban jiwa,” katanya singkat. 

Sejauh ini, kata Kapolres Adi Marwan, dalam kasus itu belum ditemukan adanya unsur kriminal, melainkan 
faktor kelalaian belaka, karena sumber api berasal dari puntung rokok orang yang memancing ikan di lokasi 
kebun sawit tersebut. 

Bukan kebun 

Kapolres Adi Marwan bahkan membantah kalau yang terbakar itu adalah perkebunan sawit, melainkan 
hanyalah kayu bekas land clearing dan kayu sisa tsunami. 

Selain itu, kata Adi Marwan, hingga kini pihak PT AAL tidak mengalami kerugian akibat musibah itu, dan 
jumlah lahan yang terbakar hanya sekitar 120 ha, meliputi empat titik. 

Menurutnya, hingga kini petugas kebakaran telah dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api 
dan api telah padam pada Jumat (31/10) sekitar pukul 03.00 WIB. 

Namun, keterangan yang diberikan Kapolres Adi Marwan itu relatif berbeda dengan yang diinformasikan 
sumber Serambi di lapangan. “Hingga sore ini api masih menyala, meski tak lagi sedahsyat hari pertama 
dan kedua,” kata sumber Serambi per telepon kemarin sore. (di) 


