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PROKAL.CO, SAMPIT-anggota DPRD Kotim, Roy Lumban Gaol menyatakan bahwa desa
yang ada di Kotim hendaknya menyediakan alat pemadam kebakaran sederhana. Hal ini
dalam rangka untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di sekitar wilayah setiap desa .
"Setiap desa memang harus diarahkan punya alat damkar. Bisa saja pengadaan dari dana
desa. Ini keberadaan alat itu saya anggap sangat mendesak, dalam rangka menghadapi
adanya kebakaran lahan,” imbuhnya.
Dirinya juga meminta agar peralatan Damkar yang akan menjadi aset dan inventaris desa itu
harus dioptimalkan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan.
Selain itu, anggota Fraksi Nasional Demokrat ini mengakui, terlibatnya warga dalam
mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sangat diperlukan. Sebab, warga
desa tentunya lebih mengenal tata lokasi dan wilayahnya masing-masing. Dan lanjut Roy,
apabila lebih mengandalkan petugas dan satgas dari tim kabupaten, maka kebakaran hutan
dan lahan bisa lebih sporadis.
"Sangat wajib melibatkan warga, asalkan alatnya disediakan maka warga itu akan aktif ke
lapangan nantinya untuk ikut memadamkan. Karena saya tahu masyarakat ini banyak punya
kebun yang jadi sumber penghidupan ekonomi mereka, maka dari itu pasti mereka bantu
pemerintah memadamkan api,” paparnya.
Roy juga mengaku prihatin atas kebakaran lahan dan hutan yang setiap tahunnya selalu jadi
momok menakutkan. Betapa tidak, menurutnya akibat dari kebakaran hutan dan lahan itu
memiliki dampak sistemik. Semua sendi kehidupan pasti akan terdampak mulai dari
ekonomi, pemerintahan, pendidikan kesehatan dan sebagainya.
"Sangat banyak kerugian yang kita alami, dan ini belajar dari beberapa kali kita terkena
dampak karhan seperti beberapa waktu lalu. Semoga itu jadi pelajaran bagi semua pihak
untuk waspada dan tidak lalai. "tandasnya.(ang/gus)
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