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JAKARTA, NNC – Aktivis KEMAH Indonesia (Komite Pemuda Menjaga Hutan Indonesia), 
menyampaikan kerja memuaskan  dari Kementerian LHK yang dipimpin Siti Nurbaya di tahun 2017.  

Diantaranya  Luas area kebakaran hutan dan lahan di Indonesia  telah menurun secara drastis di tahun 

2017 dibanding dengan  tahun-tahun sebelumnya  ini amatlah sangat  penting mengingat  Indonesia 
Sebagai Negara paru-paru dunia. 

Jutaan Masyarakat  yang terkena dampak  Kebakaran hutan dan lahan saat ini  bisa bebas menghirup 

udara bersih, dan ekosistem lingkungan semakin terjaga dengan baik . Serangkaian upaya  dilakukan 

KLHK  untuk mengantisipasi ancaman kebakaran hutan  melalui  sistem perencanaan, deteksi dan 
tindakan yang tepat . 

Selain melakukan upaya antisipasi kebakaran hutan dan lahan  KEMAH Indonesia  juga  mencatat di 

tahun 2017  Menteri Siti Nurbaya  beserta jajaran KLHK Membuat  Korporasi  ataupun pihak-pihak 

yang selama ini Nakal Membandel menjadi  tidak  dapat berkutik  sama sekali , ini dapat dilihat dari 

gugatan yang di menangkan KLHK Terhadap  korporasi  yang melakukan tindakan pembakaran hutan 

dan lahan  seperti PT RKK. 

Penegakan hukum bagi korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan , baik  tindakan secara 

administrasi, pidana, maupun perdata sangatlah tidak main-main  ini menjadi bentuk  keseriusan dari 

pemerintah melalui KLHK Untuk melakukan Tindakan Tegas kepada siapa saja mereka pelaku 
kejahatan lingkungan dan kehutanan. 

Berdasarkan data  ada beberapa putusan pengadilan yang telah dimenangkan KLHK melawan 

korporasi pelaku Karhutla Diantaranya dengan; PT Kallista Alam, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Bumi 

Mekar Hijau, PT National Sago Prima, PT Waringin Agro Jaya, dan PT Way Musi Agroindah. 

KEMAH Indonesia juga mencatat di tahun 2017 KLHK Gencar melaksanakan perhutanan sosial 

dengan adanya perhutanan sosial diharapkan dapat  mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat di 

pedesaan dengan perkotaan  . kebijakan perhutanan sosial telah menitikberatkan pada pemberian 

fasilitas terhadap rakyat untuk tujuan kemakmuran.  

Rakyat dapat mengakses sumber daya hutan yang ada di sekitarnya melalui program perhutanan 

sosial. Pemerintah telah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar (10% dari luas 

kawasan hutan Indonesia) untuk masyarakat melalui program perhutanan sosial dengan skema Hutan 
Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan. 

Aktivis KEMAH Indonesia menyebutkan bahwa Masyarakat  sangat puas atas apa yang telah 

dilakukan, dikerjakan Menteri Siti Nurbaya beserta Jajarannya di Kementerian Lingkungan hidup dan 

Kehutanan. “Sangat diperlukan dukungan dari seluruh pihak agar kedepannya apa yang telah 
dikerjakan tidak durut. 
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