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NGO Lingkungan, HAM dan berbagai organisasi lainnya meningkatkan kampanye 
mereka untuk penyelamatan Hutan Rawa Gambut Tripa.  
 
NGO HAM telah bergabung dengan berbagai organisasi lingkungan dalam mengkampanyekan 
Rawa Tripa menyusul laporan tentang meningkatnya intimidasi terhadap masyarakat lokal 
setempat oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dan tentang masalah kesehatan yang 
berkaitan dengan asap akibat pembakaran ilegal yang dilakukan untuk membersihkan kawasan 
lahan gambut, di mana beberapa anggota masyarakat dari sekitaran Tripa membutuhkan 
perawatan medis. Masyarakat setempat telah kehilangan sumber mata pencaharian mereka akibat 
pembukaan besar-besaran terhadap kawasan lahan basah yang unik tersebut untuk perkebunan 
sawit yang saat ini sangat mengancam terjadinya kerusakan total kawasan tersebut.  



 
Berbagai kebakaran besar telah dilaporkan oleh pengamat baik di lapangan maupun dari udara 
pada akhir Maret, dan lebih dari 100 titik api telah teridentifikasi oleh satelit dalam kurun waktu 
hanya 10 hari, frekuensi titik api tertinggi yang terekam di Tripa sejak 2001. Ketua Satgas 
REDD+ Ir. Kuntoro Mangkusubroto dalam media rilis tanggal 13 April lalu melaporkan bahwa 
tim investigasi yang dibawahinya telah menemukan bahwa pembakaran telah sengaja dilakukan 
di dalam kawasan konsesi PT. Kallista Alam dan PT. Surya Panen Subur 2, melanggar beberapa 
pasal hukum dan peraturan serta menyebabkan dampak yang merugikan terhadap lingkungan. 
Kebakaran yang terjadi menarik perhatian dunia ketika para ahli orangutan sumatera 
memperingatkan akan terjadinya kepunahan yang pasti akan terjadi sebelum akhir 2012 terhadap 
spesies yang ada di Tripa yang merupakan kawasan prioritas global bagi UNEP/UNESCO 
GRASP. 
 
Pak Ibduh, kepala salah satu desa di Tripa yang mewakili masyarakat lokal setempat 
menambahkan “Masyarakat hidup dalam ketakutan terhadap perusahaan. Mereka (perusahaan) 
menggunakan Brimob sebagai satuan pengamanan, memindahkan masyarakat dari lahannya, 
menghalangi akses melewati perkebunan dan membersihkan perkebunan masyarakat untuk 
kelapa sawit mereka. Para perusahaan perkebunan kelapa sawit beroperasi layaknya mereka 
berada di atas hukum dan kami melihat hasil perbuatan mereka setiap hari. Air bersih menjadi 
sulit didapat dan juga sangat sulit untuk mendapat ikan serta mengambil hasil alam lainnya 
karena hutan telah dibabat dan lahan dikeringkan melalui banyaknya kanal-kanal yang dibangun. 
Masyarakat kami menderita dan kami menginginkan aksi cepat untuk menghentikan semua ini 
dan untuk merehabilitasi hutan Tripa”.  
 
Pak Idbuh bersama seorang pengacara, Kamaruddin, dan seorang mantan anggota DPD asal 
Aceh, Adnan NS, telah melaporkan tindakan pidana kriminal terkait kasus Tripa ke Polri di 
Jakarta pada November tahun yang lalu. “Pihak Polri kemudian mengeluarkan surat kepada 
Polda Aceh yang mengkonfirmasikan bahwa subyek pelaporan memenuhi kriteria pidana 
kriminal, tapi hingga saat ini, 5 bulan setelah kasus tersebut dilaporkan, kami tidak melihat satu 
pun upaya investigasi yang dilakukan oleh Polda Aceh”, ujar Kamaruddin.  
 
Dalam rilis media tanggal 13 April lalu, Ir. Kuntoro Mangkusubroto juga mengumumkan bahwa 
tim investigasi yang dbawahinya telah melaporkan indikasi-indikasi adanya pelanggaran-
pelanggaran lain seperti alih fungsi lahan hutan rawa gambut di dalam Kawasan Ekosystem 
Leuser, alih fungsi lahan gambut dalam dan pembersihan hutan sebelum izin dikeluarkan. Beliau 
juga telah secara resmi meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Polri untuk segera 
melakukan investigasi. Empat hari kemudian, pada tanggal 17 April, harian The Jakarta Globe 
melaporkan bahwa Menteri Lingkungan Hidup akan melakukan investigasi terhadap keluarnya 
izin konsesi di dalam kawasan hutan rawa gambut Tripa di Provinsi Aceh.  
 
Kami dari NGOs yang berkumpul pada hari ini di Pusat Penelitian Perubahan Iklim Universitas 
Indonesia (Research Center for Climate Change, University of Indonesia), mendukung 
sepenuhnya himbauan Satgas REDD+ untuk segera dilakukan investigasi terhadap tindakan 
kriminal yang dilakukan di Tripa, termasuk terhadap laporan yang disampaikan oleh Pak Ibduh 
ke Polri pada November tahun lalu, serta meminta penjelasan mengapa laporan tersebut tidak 
ditindak lanjuti dengan baik. Kami juga menyatakan dukungan penuh kami terhadap WALHI 



dalam melakukan gugatan hukum yang saat ini sedang dalam proses banding di PTUN Medan 
terhadap dikeluarkannya izin konsesi kepada PT Kallista Alam oleh mantan Gubernur Aceh.  
 
Kami meminta kepada pihak-pihak Kementerian Nasional yang bertanggung jawab, yaitu 
Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, agar 
segera memerintahkan penghentian pembukaan dan pendegradasian lahan di dalam kawasan 
rawa gambut Tripa. Kami juga meminta agar para Kementerian tersebut mendampingi Polri agar 
segera mengimplementasikan investigasi yang menyeluruh terhadap aktivitas-aktivitas dan 
kesepakatan-kesepakatan ilegal yang telah diterapkan di kawasan rawa gambut Tripa, termasuk 
izin konsesi serta praktek-praktek ilegal dari PT. Kallista Alam yang melanggar undang-undang 
tentang Tata Ruang dan tentang perlindungan terhadap Ekosistem Leuser, terhadap lingkungan 
hidup, lahan gambut, satwa yang terancam punah dan larangan pembakaran lahan hutan.  
 
Dalam melawan pelanggaran hukum yang sangat jelas dan telah dipublikasi secara global ini, 
menjadi sangat penting agar hukum dan undang-undang Indonesia tetap terjaga keterbukaannya 
serta tetap transparan, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dijatuhi hukuman yang seberat-
beratnya. Kekeliruan dalam penerapan hukum ini akan merusak kredibilitas penegakan hukum 
dan sistem hukum Indonesia, komitmennya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca serta upaya 
untuk mengembangkan kelapa sawit berkelanjutan, dan tanpa aksi yang cepat tanggap, jika 
kondisi saat ini dibiarkan oleh President SBY dan jajaran pemerintahannya, populasi orangutan 
sumatera akan sangat mungkin punah pada tahun ini.  
 
Kami hanya ingin melihat hukum di Indonesia ditegakkan. Kami mendukung dan memberikan 
semangat terhadap international day of action yang akan diadakan pada 26 April mendatang, di 
mana para pendukung dan mitra-mitra internasional dari seluruh dunia akan menghimbau kepada 
Presiden SBY untuk mengumumkan dukungannya terhadap penegakan hukum Indonesia, 
perlindungan Tripa dan masyarakat di sekitarnya serta populasi orangutan sumatera di dalamnya. 
Tanpa aksi cepat, populasi orangutan sumatera yang unik dan sangat terancam punah di Tripa, 
yang akan segera punah di akhir tahun ini dengan kondisi rasio kerusakan yang berkelanjutan 
seperti saat ini.  
 
Catatan editor: 
 
Rilis pers tersebut oleh Satgas REDD+ tersedia di:  
http://endoftheicons.wordpress.com/2012/04/17/press-release-investigation-result-from-redd-task-force-in-tripa/ 
 
Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi: 
 
Teguh Surya: Walhi / Friends of the Earth Indonesia; Mobile: +62-8118204362 
Email: teguh.surya@gmail.com  

Yuyun Indradi, Greenpeace / Forest Political Campaigner; Mobile: +62-812 2616 1759 
Email: yuyun.indradi@greenpeace.org 

Dr Ian Singleton, Director of Conservation / Sumatran Orangutan Conservation programme. 
Mobile: +62-811650491 Email mokko123@gmail.com 


