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Ekses Kebakaran Kebun Sawit AAL 

Rawa Tripa Musnah 
[ rubrik: Serambi | topik: Bencana Alam ] 

 

JEURAM - Kebakaran besar yang melanda perkebunan sawit milik PT Astra Agro Lestari (AAL) di 
Desa Seuneuam dan Ujung Raja, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, menyebabkan 
ikut musnahnya Rawa Tripa yang memiliki cukup banyak spesies yang tak ada di tempatlain. Luas 
lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 300 hektare, bukan 150 hektare seperti diberitakan 
sebelumnya. 

Informasi terbaru mengenai luas areal kebun sawit yang terbakar diperoleh Serambi dari sumber-
sumber yang sangat layak dipercaya dengan didasari perkiraan bahwa yang terbakar itu mencapai 
empat blok. Setiap blok mencapai 150 hektare. 

Kebakaran kebun sawit itu juga telah memusnahkan kawasan Rawa Tripa yang merupakan lahan 
dilindungi negara karena terdapat banyaknya spesies yang tak dapat ditemukan di wilayah lainnya. 

Keterangan yang dikumpulkan dari sejumlah sumber, Sabtu (1/11) menyebutkan, luas lahan PT AAL 
yang terbakar mencapai 300 hektare. Namun kini kobaran api telah padam karena guyuran hujan 
lebat. 

Ekses kebakaran itu juga menyebabkan ruas jalan menuju ke lokasi dijaga ketat oleh aparat 
keamanan, sehingga hanya karyawan pabrik saja yang dapat masuk ke lokasi kejadian. 

Sumber lainnya menyebutkan, sekitar dua pekan lalu lahan milik PT Kalista Alam di sekitar PT AAL 
juga terbakar sekitar 200 hektare. Disebut sebut penyebab kebakaran lahan Kalista Alam karena 
pembersihan lahan (land clearing) yang dilakukan pihak perusahaan guna menanam kembali bibit 
sawit. 

Sudah padam 

Bukhari, seorang petugas pemadam kebakaran dari Pemkab Nagan Raya kepada Serambi 
mengatakan, kobaran api yang melalap kebun sawit PT AAL telah padam setelah turun hujan lebat. 
“Biasanya kalau ada kebakaran kami sudah dihubungi, namun setelah kami memadamkan api sekitar 
tiga hari lalu, hingga hari ini kami tak lagi dipanggil, berarti nyala apinya sudah padam,” terangnya. 

Menurut Bukhari, kobaran api yang membakar lahan sawit milik PT AAL tergolong hebat dan luar 
biasa, mengingat selama ini di wilayah itu tak pernah terjadi kebakaran yang begitu besar. Pun 
demikian, pihaknya sedikit lega karena titik api terbesar telah berhasil dipadamkan. 

Sebelumnya, sumber Serambi di lokasi kejadian mengaku akibat terbakarnya lahan PT AAL telah 
memusnahkan Rawa Tripa yang dilindungi oleh negara. Namun sejauh ini tak diketahui secara pasti 
berapa luas lahan yang terbakar itu mengingat akses untuk masuk ke lokasi kebarakan sangat sulit 
akibat ketatnya pengamanan yang dilakukan aparat kemanan. 

Akibat perebutan lahan 

Secara terpisah, Zuhri, anggota DPRK Nagan Raya mengatakan penyebab terjadinya kebakaran di 
lahan perkebunan sawit milik PT AAL di Seumayam dan Ujong Raja, Kecamatan Darul Makmur itu 
diduga karena adanya sengketa antara masyarakat pemilik tanah dengan pihak perusahaan. 

Hal tersebut diungkapkan Zuhri setelah mendapat laporan dari masyarakat, namun belum diketahui 
secara pasti apakah kebakaran tersebut ada hubungannya dengan sengketa atau bukan. 

Sebagian besar lahan yang terbakar itu, kata Zuhri, merupakan lahan gambut yang terdapat rawa-
rawa sehingga sangat rawan terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, harapnya, pihak perusahaan 
perkebunan dengan Pemkab Nagan Raya harus melakukan musyawarah dengan masyarakat supaya 
musibah serupa tak lagi terjadi, mengingat hingga kini masyarakat yang merasa tanahnya telah 
diserobot oleh pihak perkebunan masih ingin tanah mereka dikembalikan atau dilakukan ganti rugi 
dengan harga yang pantas dan layak.(di) 


