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Liputan6.com, Jakarta - Pada periode 2015-2017, titik kebakaran hutan dan lahan di 

Indonesia berkurang secara signifikan. Selama dua tahun terakhir, titik kebakaran hutan 

berkurang hingga 89 persen. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meng t k n   pada 2015, 

kebakaran hutan masih tercatat sekitar 22 ribu titik. Sementara pada tahun ini, kebakaran 

hutan telah berkurang dari 2.500 titik atau turun 89 persen. 

Selain itu, lanjut dia, luas areal kebakaran hutan juga terus berkurang. Pada 2015, tercatat 

kebakaran hutan mencapai 2,6 juta ha. Kemudian di 2016 turun sebesar 94 persen dengan 

total kebakaran menjadi 146 ribu ha. 

"Selanjutnya, di 2017, total luas hutan dan lahan yang terbakar turun lagi menjadi 125 ribu ha 

atau 15 persen dari tahun 2016. Sehingga dari tahun 2015-2017, luas areal kebakaran 

berkurang sekitar 95 persen," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 

(19/20/2017). 

Menurut Darmin, ini menunjukkan jika upaya berbagai pihak dalam mencegah kebakaran 

hutan, kebun dan lahan (karhutbunla) mulai menuai hasil. Sebab, pada 2015 Indonesia pernah 

mengalami bencana kebakaran besar yang terjadi bertepatan dengan fenomena El-Nino. Saat 

itu, seluas 2,6 juta ha hutan dan lahan telah terbakar dan menimbulkan dampak kerugian 

ekonomi hingga mencapai Rp 16,1 triliun. 

“Meskipun s  t ini terd p t f ktor cu c  y ng lebih b s h  n mun h sil ini tid k lep s d ri 

berbagai upaya konkret yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah 

maupun swasta yang terus berupaya mewujudkan komitmen Indonesia untuk menjaga 

perub h n iklim ” k t  di . 

Darmin menjelaskan, sistem produksi sumber daya lahan yang lebih hijau dan rendah asap 

(low haze) merupakan kepentingan ekonomi nasional. Untuk itu, pencegahan kebakaran 

hutan, kebun dan lahan harus menjadi bagian dari sistem produksi lestari tersebut. 

“Sud h menj di kew jib n pemerint h d n duni  us h  n sion l untuk mentr nsform si 

ekonomi sumber daya alam menjadi hijau, rendah asap, dan rendah emisi. Ini penting agar 

perekonomi n kit  menj di t ngguh d n berkel njut n ” t nd s di . 
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