
Aceh Perlu Qanun
Perlindungan Satwa

Demonstran mengangkat gambar badak, satu di antara ratusan satwa dilindungi lainnya yang terancam punah
dalam aksi demo lawan kejahatan satwa di jalan depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.
SERAMBI/MISRAN ASRI

BANDA ACEH - Sebagai provinsi dengan otonomi khusus yang memiliki
kewenangan untuk mengelola kawasan hutannya, Aceh perlu
memiliki Qanun Perlindungan Satwa Liar. Upaya ini dimaksudkan untuk
menyelamatkan satwa-satwa dari kepunahan akibat hilangnya habitat,
putusnya koridor satwa, konflik satwa dan manusia, serta perburuan dan
perdagangan ilegal.
Anggota DPRA, Bardan Sahidi menyampaikan hal ini dalam Diskusi Publik
Mendorong Kebijakan Perlindungan Satwa di Aceh. Kegiatan ini dilaksanakan
FMIPA Jurusan Biologi Unsyiah, Banda Aceh bekerja sama WWF Indonesia,
di Aula FMIPA Unsyiah Banda Aceh, Kamis (19/10).
Hadir dalam diskusi ini 200 peserta dari civitas akademika utusan Unsyiah,
UIN Ar-Raniry, Universitas Iskandar Muda (Unida), Universitas Serambi
Mekkah (USM), Majelis Adat Aceh (MAA), Balai Konservasi Sumber Daya
Alam (BKSDA) Aceh, dan LSM lingkungan.
Menurut Bardan Sahidi, ia telah mengusulkan perlunya qanun perlindungan
satwa di Aceh sejak 2015 lalu, tapi sampai saat ini pembahasan qanun
tersebut belum menjadi prioritas di DPRA.
Selain Bardan Sahidi, hadir pula sebagai pemateri Kepala Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Aceh Saminuddin B Tou, Iptu Sudjono penyidik dari



Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, Suhaimi Hamid dari DPRK
Bireuen, dan Chairul Saleh dari WWF Indonesia.
Sebelumnya, Ketua WWF Indonesia Aceh, Dede Suhendra, dalam
sambutannya mengatakan, Aceh harus segera mencari jalan keluar terhadap
permasalah yang terjadi saat ini seperti konflik manusia dan satwa, terutama
gajah. Sejak 2012 tercatat lebih 45 ekor gajah mati di seluruh Aceh, ada yang
hilang gading.
Selain itu, sebut Dede, korban manusia dan harta benda juga terjadi. WWF
juga memantau kegiatan perburuan dan perdagangan harimau yang terjadi
setiap tahun. “Aceh bisa memperkuat upaya perlindungan satwa melalui
qanun, dengan memastikan perlindungan habitat dan koridor satwa dari
dampak pembangunan infrastruktur, serta penegakan hukum terhadap
kejahatan satwa,” katanya.
Ketua Jurusan Biologi FMIPA Unsyiah, Betty Maulya Bustam memberikan
dukungan penuh terhadap semua upaya yang dilakukan untuk melindungi
satwa liar Aceh dari ancaman kepunahan.
Sementara itu Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Saminuddin B
Tou mengatakan Aceh belum memiliki qanun perlindungan satwa secara
khusus. Namun Pemerintah Aceh mengeluarkan banyak regulasi kehutanan
yang diharapkan juga bisa mengatur permasalahan satwa liar. “Untuk
menangani konflik gajah dan manusia kami juga membangun 7 Conservation
Respons Unit di seluruh Aceh,” kata Saminuddin.
Sementara itu, Anggota DPRK Bireuen, Suhaimi Hamid mengatakan
Kabupaten Bireuen merupakan satu-satunya kabupaten di Aceh yang sudah
punya Qanun Perlindungan Satwa. Qanun yang lahir atas inisiatif dari DPRK
Bireuen itu mengatur pengelolaan koridor satwa, terutama gajah agar tidak
diganggu oleh kegiatan pengembangan budidaya seperti perkebunan kelapa
sawit.
Akan tetapi, ia menilai komitmen Pemkab Bireuen dalam pelaksanaan qanun
ini setengah hati. Bahkan, kini seakan ada upaya untuk menghapus qanun
tersebut di Bireuen, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah. (ask)
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