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Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

(Menkopolhukam) Wiranto mengibaratkan asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 

bak teroris. Hal itu didasari penyebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut 

sebagai persoalan global yang tidak memandang batasan wilayah geografis. 

"Ini masalah global, ini masalah strategis regional. Asap seperti terorisme, tidak kenal 

batasan wilayah," ujarnya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencegahan 

Kebakaran Hutan Kebun dan Lahan (Karhutbunla), Jakarta, Selasa (19/12). 

Karena itu pemerintah merasa perlu menggelar rapat koodinasi terkait karhutla. 

"Ini bukan masalah Indonesia saja, ini masalah global. Kalau terjadi kebakaran, ramai-ramai 

memarahi Indonesia. Asapnya bisa lewat batas negara ke Malaysia, ke Singapura. Mereka 

marahnya ke Indonesia," ujar Wiranto yang juga menyorot posisi Indonesia sebagai paru-

paru dunia. 

Dalam rapat tersebut, Wiranto mengapresiasi kerja sama institusi yang membuat jumlah 

kebakaran hutan dan titik panas (hotspot) berkurang sepanjang 2017. 

Wiranto menyebut ada penurunan signifikan pada jumlah hotspot yang mencapai 70 ribu 

pada 2015, menjadi 2 ribu pada tahun ini. Begitu juga angka kebakaran hutan yang mencapai 

2 juta hektare di 2015, menjadi hanya 150 hektare pada 2017. Selain itu angka kasus 

pembakaran hutan dan lahan tahun ini hanya 26 kasus, dibanding 2015 yang mencapai 275. 

Wiranto mengaku selain ada faktor iklim yang lebih basah, kerja keras semua pihak dalam 

hal ini pun menjadi penentu menurunnya titik panas itu. 

Sebelumnya, pekan lalu Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengkritik agar 

pemerintah tak cepat puas akibat adanya penurunan titik panas. 

"Harus diingat, menurut BMKG, tahun ini termasuk tahun kemarau basah, sehingga ada 

peningkatan curah hujan," ujarnya Ketua Divisi Kehutanan dan Lahan ICEL Rika Fajri pada 

diskusi Catatan Akhir Tahun 2017 ICEL di Jakarta, Jumat (15/12). 

Rika mengatakan penanganan karhutla bukan hanya tentang pemadaman titik api. Akan tetapi 

ada dua aspek lainnya, yaitu pencegahan dan pemulihan hutan dan lahan yang terbakar. Dua 

aspek tersebut, menurutnya, belum dilakukan Pemerintah secara memuaskan. 
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Bantahan KLHK 

Dalam (Rakernas) Pencegahan Kebakaran Hutan Kebun dan Lahan (Karhutbunla) hari ini, 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya membantah 

berkurangnya titik panas (hotspot) dan kebakaran hutan di 2017 karena pengaruh iklim basah. 

"Ini adalah hasil yang dicapai seluruh bagian, bukan hanya karena perubahan iklim. Beberapa 

tahun lalu kita lihat usahanya standar, tapi tahun ini bulan Maret sudah harus standby," kata 

Siti. 

Siti mengatakan, KLHK dan beberapa Menko berhasil membangun sistem komunikasi yang 

baik dengan perangkat daerah dan masyarakat. Sudah terbangun jaringan komunikasi 

termasuk lewat media sosial. 

"Saya menekankan bahwa dalam dua tahun terkahir, terlihat sekali berbagai upaya dan sistem 

kami kerahkan. Ketika ada hotspot, dilakukan koordinasi dari bawah-atas, atas-bawah. Pola-

pola yang dibangun masyakat dan sistem monitoring bekerja dengan baik," tutur Siti. 

Siti juga memaparkan beberapa data terkait keberhasilan itu berdasarkan data dari satelit 

Noah yang digunakan ASEAN. Ada penurunan jumlah hospot sebanyak 98% dari tahun 2015 

hingga 2017. 

Selain itu, berdasarkan data satelit Terra dari BMKG dan LAPAN terpantau ada 

70.900 hotspot di seluruh Indonesia para 2015. Lalu turun menjadi 3.000 pada tahun 

berikutnya, dan menjadi 2.411 pada tahun ini. 

Siti mengatakan, selain lewat jaringan komunikasi, keberhasilan ini juga berkat upaya 

membenahi pola pikir masyarakat. Selama ini banyak oknum masyarakat yang memilih cara 

membakar demi membuka lahan. 

"Bagian yamg paling penting adalah bagaimana menyiapkan masyarakat terkait pembukaan 

lahan tanpa membakar. Dunia usaha punya peran di sini. Begitu juga masyarakat," katanya. 

Sementara itu, Wiranto mengingatkan agar seluruh komponen masyarakat tidak boleh lengah 

terhadap kebakaran hutan. 

"Ini ibarat penyakit yang terus kita tanggulangi. Apakah sudah hilang? Belum, masih ada. 

Kalau kita lengah, akan muncul lagi," ujarnya. (kid) 

Link: https://www.cnnindonesia.com  
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