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Musim Asap,
Petaka bagi 

Masyarakat Riau

JIKALAHARI BERDIRI pada 26 
Februari 2002 di Pekanbaru, Riau. Ji-
kalahari hadir karena deforestasi telah 
mencapai pada titik sangat mengkha-
watirkan. Bencana banjir, kebakaran 
hutan dan lahan yang melanda Riau, 
bukti bahwa hutan yang ada saat itu 

tidak lagi dapat menjaga keseimbangan 
lingkungan. Praktek-praktek penge-
lolaan hutan yang semestinya bisa 

menjamin kelestarian hutan alam di 
Riau tidak lagi bisa dipercaya, bah-

kan praktek pengelolaan hutan yang 
berlangsung justru semakin mengan-

cam keberadaan hutan dan masyarakat 
Riau. Slogan-slogan pengelolaan hutan 
untuk kesejahteraan masyarakat, pada 
kenyataannya yang terjadi justru seba-
liknya. kantong-kantong kemiskinan 
justru berada pada daerah-daerah di 
dalam dan di sekitar kawasan hutan.

JIKALAHARI BERBENTUK 
organisasi jaringan yang berbadan 
hukum perkumpulan berdasarkan 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia RI Nomor AHU-
0000049.AH.01.07 Tahun 2015 

tentang pengesahan pendirian badan 
hukum perkumpulan Jaringan Kerja 

Penyelamat Hutan Riau.
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KeBAKARAN HUTAN dAN lAHAN yang terjadi di tahun 2015 sam-
pai pada puncak terburuknya. Asap yang dihasilkan telah mengakibatkan 
kerugian yang besar bagi rakyat Riau dan Indonesia pada umumnya.

Jikalahari Magazine hadir di hadapan pembaca menampilkan catatan dari 
peristiwa bencana asap yang menyebakan 5 jiwa warga Riau melayang. da-
lam laporan utama juga memaparkana tentang peran pemerintah Provinsi 
Riau yang dianggap lamban dalam menghadapi persoalan yang sudah be-
rulang 18 tahun lamanya. 

Pembaca budiman, selain catatan kritis terhadap penanganan bencana asap 
oleh pemerintah, Jikalahari Magazine juga memuat pemikiran-pemikiran 
upaya penyelesaian bencana asap dari masyarakat sipil. 

diluar sajian utama, kami juga sajikan berita-berita yang menarik untuk 
dinikmati. Selamat membaca dan terus ciptakan perubahan untuk pengelo-
laan hutan yang lebih baik. 
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JAUH DARI PERHATIAN KITA, 
di Riau ketika kabut asap mulai berku-
rang dan tidak ada lagi kemarahan, sa-
ling menyalahkan warga lewat media 
sosial atau langsung menyuarakan le-
wat aksi di jalan. 2015 kabut asap yang 
terpanjang selama 18 tahun terakhir, 
dua warga meninggal, jasa perjalanan, 
transportasi, wisata, pendidikan dan 
perekonomian lumpuh dan banyak 
warga jatuh sakit akibat paparan asap. 

Pekanbaru salah satu jantung pereko-
monian di Riau seketika lumpuh tidak 
berjalan selama kabut asap melanda. 
ini mengubah wajah Provinsi Riau se-
lama 18 tahun terakhir. Provinsi Riau 
membutuhkan agenda yang berkelan-
jutan terkait penyeesaian kabut asap. 
Karena kabut asap merupakan hasil ke-
jahatan lingkungan luar biasa yang tel-
ah merampas hak asasi manusia untuk 
memperoleh udara segar. 

Menurut data dinas Kehutanan Riau, 
sebanyak 12 perusahaan HTI yang ter-
libat membakar lahan di Riau telah di-
laporkan ke Kementerian lingkungan 
Hidup dan Kehutanan. Sudah sewa-
jarnya Kementerian yang berwenang 
memberikan sanksi administratif  mau-
pun upaya hukum lantaran izin perusa-
haan dikeluarkan oleh Kementerian. 

daftar para penjahat perusak lingkun-
gan masih panjang. jika tidak ada per-
lawanan, hutan Riau akan makin ter-
puruk. Sudah waktunya peristiwa ini di 
bawa ke ranah hukum, agar pemerintah 
dan korporasi tidak semena-mena ter-
hadap masyarkat. gugatan perbuatan 
melawan hukum dengan mekanisme 
gugatan warga negara atau Citizen Law 
Suit  (ClS) salah satu cara yang bisa di-
gunakan.

Gugatan warga ini merupakan upa-
ya hukum warga negara khususnya 
Provinsi Riau dalam hal ini koalisi 

melawan asap, menuntut pertanggu-
ng jawaban pemerintah yang gagal 
memenuhi hak atas lingkungan hidup 
yang baik sebagaimana diamanatkan 
dalam konstitusi. Yang harus bertang-
gung jawab yaitu; Presiden Republik 
Indonesia, Kementerian lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, Menteri Perta-
nian, Kepala Badan Pertanahan Repub-
lik Indonesia, Menteri Kesehatan dan 
Gubernur Riau.

Karena pada 11 Januari 2015 titik api 
muncul dan menyebar ke 10 kabupaten 
di Provinsi Riau. Areal yang terbakar 
berada di dalam konsesi perusahaan 
yang memegang  izin usaha peman-
faatan hasil hutan kayu pada hutanan 
tanaman yang dikeluarkan oleh pe-
merintah. Titik api telah menyebabkan 
terjadinya kabut asap dan mencemari 
lingkungan. Akibatnya kualitas udara 
di pekanbaru saat itu pada level berba-
haya akibatkan masyarakat umum jadi 
korban dan kelestarian lingkungan ter-
ancam.

Tercemarnya lingkungan dan banyak 
korban menderita gangguan perna-
pasan akibat kabut asap membuktikan 
pemerintah daerah khususnya, tidak 
melakukan tugas dan pengawasan 
dan bertentangan dengan pasal 72 
Undang-Undang No 32 tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Penglolaan 
lingkungan Hidup, yang menyebut-
kan Menteri, Gubernur, Bupati atau 
Walikota wajib melakukan penga-
wasan ketaatan terhadap kegiatan izin 
lingkungan.

Izin yang diberikan juga cacat, karena 
lahan yang tebakar berupakan wilayah 
gambut dalam, ini bertentangan dengan 
pasal 5 UU No 26 tahun 2007 tetang 
Penataan Ruang juga Permentan 14/
Permentan/Pl.110/2/2009 tentang 
pedoman pemanfaatan lahan gambut 
dan untuk budidaya kelapa sawit.

Masyarakat tidak mendapatkan 
lingkungan sehat, pelayanan keseha-
tan yang baik dan tidak bisa bertahan 
hidup, ini tidak sesuai Undang-Un-
dang 1945 pasal 28 hufur a dan h. leb-
ih dari 79 ribu korban dari kebakaran 
hutan dan lahan selama 18 tahun, sekali 
lagi membuktikan pemerintah telah 
melakukan perbuatan melawan hukum.

Padahal prosedur pengendalian 
dampak pencemaran udara sudah dia-
tur dalam Kemnkes 289/Menkes/SK/
III/2003, dimana ketika terjadi keba-
karan hutan dan ditandai angka ISPU 
pada level 200. Perlu adanya tindakan 
evakuasi ibu dan balita, aktifitas per-
kantoran dan sekolah diliburkan, ak-
tifitas rumah dibatasi dan penggunaan 
masker di luar rumah.

dari data tersebut alasan warga nega-
ra melakukan gugatan terpenuhi, da-
lam gugatan ini ada hal yang harus di 
dilakukan oleh pemerintah demi terwu-
judnya keadilan ekologis, menerbitkan 
peraturan pelaksana dan undang-un-
dang no 32 tahun 2009 tentang per-
lindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup, mengalokasikan dana dalam 
APBd dan APBN untuk pencegahan 
dan penanggulangan akibat kebakaran 
hutan dan lahan, mendesak Presiden 
untuk melakukan revisi izin usaha pen-
gelolaan lahan yang terbakar, adanya 
zona evakuasi korban asap, membuka 
pelayanan kesehatan secara gratis dan 
menyatakan permintaan maaf  lewat 
media lokal dan nasional.

Banyak tanggung jawab terlewatkan 
oleh pemangku kebijakan di negeri ini, 
namun upaya gugatan ini harus berha-
sil karena apa yang lahir dari negosiasi 
yang tidak berlandaskan pada keadilan 
ekologis agan berdampak buruk pada 
masa depan lingkungan itu sendiri.#

Indra Jaya
Tim Advokat Koalisi Melawan Asap Riau
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“CUKUP SUDAH ANAK SAYA jadi 
korban asap, jangan ada yang lain,” ujar 
eri Wirya. Ia adalah ayah dari Ramad-
han Lutfi Aerli—anak lelaki pertaman-
ya berumur 9 tahun— yang meninggal 
pada pukul 4  lewat 45 menit, 21 Okto-
ber 2015. Lutfi menghembuskan nafas 
terakhirnya karena didiagnosa dokter 
mengalami penipisan oksigen.

Meninggalnya Lutfi menjadi berita 
yang sangat mengejutkan bagi kelu-
arga. Sebab tak ada tanda-tanda Lutfi 
mengalami penyakit. Bahkan sehari 
sebelum wafat, Eri katakan Lutfi baik-
baik saja dan masih bermain dengan 
adiknya. “Saat tengah hari ia mengeluh 
demam, hanya itu,” ujar eri. 

Lutfi sebelum meninggal menjalankan 
aktifitasnya seperti biasa. Sekolah atau-
pun bermain dengan teman-teman di 
rumah Jalan Pangeran Hidayat nomor 
57. Terakhir kali ia sekolah pada 19 
Oktober dan dipulangkan pada pukul 
12 siang. Keputusan dari pihak sekolah, 
proses belajar mengajar diiburkan.
“Ia masih baik-baik saja saat itu,” ujar 
eri.

Keesokan hari pada tengah hari barulah 
ia mengeluh tak enak badan. Ayahnya 

memberikan obat penurun panas dan 
setelah meminum obat, Lutfi tidur. 
Kondisi memburuk ketika malam hari. 
Saat magrib ia masih sempat makan 
dan menonton televisi. Namun tiba-ti-
ba Lutfi muntah dan suhu tubuh ber-
tambah tinggi. Ia juga alami kejang-ke-
jang, eri dan lili, istrinya, mulai panik. 
Tengah malam mereka membawa pu-
tranya ke Rumah Sakit Santa Maria un-
tuk mendapatkan penanganan.

Selama tiga jam dokter memberikan 
pertolongan kepada Lutfi, sayang, nya-
wa Lutfi tak tertolong: Ia hembuskan 
nafas terakhirnya di ruang ICU Santa 
Maria. 
Eri katakan kondisi Lutfi sempat hilang 
kesadaran dan detak jantungnya tak 
stabil pada pukul 3 pagi. “Saya sudah 
tak sanggup meihatnya saat itu,”  ke-
nang eri.

eri mendapatkan penjelasan dari dok-
ter bahwa kondisi putranya saat dibawa 
ke Santa Maria memang sudah kritis. 
dan kekurangan oksigen penyebab 
meninggalnya. Namun, pihak rumah 
sakit tidak dapat berikan kesimpu-
lan bahwa asap penyebab utama dari 
meninggalnya Lutfi.

BUKAN HANYA LUTFI, sebulan 
sebelumnya juga ada seorang anak yang 
meninggal karena gagal pernafasan. 
Muhanum Angriawati, berumur 12 ta-
hun putri dari Muklis. dari mongabay.
co.id, Muklis katakan dokter memberi-
tahu penyebab anaknya meninggal ada-
lah gagal pernafasan. Ia tak menerima 
penjelasan terinci dari keadaan anakn-
ya.

Muklis katakan anaknya sempat men-
galami batuk ringan. Setelah diperiksa 
ke dokter dan mendapat pengobatan, 
batuk berkurang. Sayangnya seminggu 
kemudian ia kembali batuk dan tak bisa 
tidur.

Hanum dibawa ke Rumah Sakit Ari-
fin Arifin Achmad pada 4 September, 
segera diberi oksigen dan tindakan 
awal. Selama seminggu ia dirawat inten-
sif. Sayang, pada 10 September ia pergi 
meninggalkan keluarganya.

dari riauonline.com, radang selaput otak 
dan iritasi paru-paru menjadi penye-
bab Hanum mennggal. Pernyataan ini 
dikemukakan oleh Riri F Mahise, dok-
ter Spesialis Anak RSUD Arifin Ach-
mad.

Asap menyelimuti Pekanbaru dan membuat warga kesulitan beraktifitas secara normal. ISPU menunjukkan level berbaha-
ya dan warga disarankan untuk tidak banyak beraktifitas di luar ruangan. Foto: Yaya
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Selain Lutfi dan Hanum, beberapa me-
dia juga memberitakan korban lainnya 
yang meninggal dipicu oleh asap tebal 
yang terjadi di Riau. Nafizah Azahra, 
meninggal pada 1 Oktober dan beru-
mur 21 bulan. lalu Yuzamri Yakub dan 
Muhammad Iqbal Hali yang mening-
gal karena asma. Keduanya meninggal 
pada 6 Oktober.

SEJAK PERTENGAHAN Agustus 
kualitas udara di Riau mulai tak sehat. 
data Jikalahari berdasarkan pantauan 
satelite Terra-Aqua Modis mencatat 
jumlah hotspot yang ada di Riau peri-
ode Agustus hingga November 2015. 

Pada awal asap mulai pekat di Riau, 
terdata 687 hotspot di Agustus. Terus 
bertambah pada September mencapai 
1.862 hotspot.
Papan Indeks Standar Pencemaran 
Udara atau ISPU tak lagi menunjukkan 
kualitas udara dalam taraf  baik untuk 
dihirup. Udara dalam kategori tak sehat 
sempat ditunjukkan pada pertengahan 
Agustus lalu terus meningkat hingga 
level berbahaya. ISPU yang menun-
jukkan level berbahaya terus bertahan 
hingga berminggu-minggu. Jika turun, 
hanya sampai taraf  sangat tidak sehat.

dalam Keputusan Menteri lingkungan 
Hidup nomor 45/MeNlH/10/1997 
menjelaskan tentang Indeks Standar 
Pencemaran Udara. Jika ISPU menun-
jukkan kategori tidak sehat, kualitas 
udara merugikan bagi manusia atau-
pun kelompok hewan yang sensitif. Ini 
dapat menimbulkan kerusakan pada 
tumbuhan ataupun nilai estetika.

Satu tingkat lebih tinggi, dimana angka 
200 -299 tertera pada ISPU menun-
jukkan level sangat tidak sehat. Hal ini 
berarti kualitas udara merugikan kese-
hatan sejumlah segmen populasi yang 
terpapar. dan pada level berbahaya, 
berarti angka ISPU lebih dari 300 maka 
kualitas udara dapat merugikan keseha-
tan secara serius.

Apa tindakan yang harus dilakukan pe-
merintah hadapi kondisi ini?

KEPUTUSAN MENTERI Kese-
hatan Nomor 289/MeNKeS/SK/
III/2013 menjelaskan hal ini. Ada 
prosedur pengendalian dampak pence-
maran udara akibat kebakaran hutan 
terhadap kesehatan.

Jika ISPU sudah menunjukkan angka 

300 hingga 399 maka aktivitas kan-
tor dan sekolah harus menggunakan 
AC atau penyaring udara. Jika sudah 
melebihi 400, maka semua masyarakat 
harus tinggal di rumah serta pintu dan 
jendela harus ditutup. Pemerintah juga 
harus segera evakuasi selektif  bagi 
orang berisiko seperti balita, ibu hamil, 
orangtua dan penderita gangguan per-
nafasan. Mereka harus dievakuasi ke 
tempat ataupun ruangan bebas pence-
maran udara.

Sayangnya tindakan cepat ini tidak 
segera dilakukan oleh pemerintah. Plt 
Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rach-
man baru menetapkan status Riau 
darurat dampak kebakaran hutan dan 
lahan pada 14 September 2015. Ini-
pun setelah adanya desakan dari mas-
yarakat.
Padahal dampak dari pekatnya kabut 
asap yang melanda Riau berdampak 
sangat merusak bagi kesehatan mas-
yarakat.

dr Agus dwi Susanto, Sekretaris Jen-
deral Perhimpunan dokter Paru Indo-
nesia menjelaskan dampak asap bagi 
kesehatan. Penjelasan ini ia sampaikan 
dalam forum Indonesia Lawyer Club pada 
22 September 2015.
Agus menjelaskan bahwa ada dua aspek 
yang mempengaruhi kesehatan popula-
si dalam keadaan udara tercemar. 

Pertama adalah konsentrasi oksigen. 
dalam keadaan normal, kadar oksigen 
dihirup oleh manusia adalah 20,9 pers-
en dari udara bebas. Namun jika terjadi 
polusi udara, maka kadar oksigen akan 
menurun.
Kian banyak polutan akibat kebakaran 
hutan dan lahan menyebar di udara, 

Eri Wirya, Ayah dari Lutfi memperlihatkan hasil rontgen dari tubuh putranya. Ia 
jelaskan terdapat gumpalan awan di paru-paru Lutfi, namun ia tak dapat memas-
tikan apa sebenarnyamaksud dari hasil rontgen tersebut. Foto: Yaya 

ISPU di Jalan Jenderal Sudirman depan Bank Indonesia menunjukkan level 
berbahaya. Foto: Yaya
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maka akibatkan tingkat oksigen rendah. 
Untuk individu sehat, menghirup udara 
dengan kadar oksigen rendah akan aki-
batkan sesak nafas.

Aspek kedua, bahaya yang ditimbulkan 
dari polutan akibat kebakaran hutan 
dan lahan. Ada dua komponen berba-
haya, dalam bentuk gas dan  partikel. 
Komponen gas yang paling sering dise-
but ialah karbon monoksida atau CO. 
Ia berbahaya karena bersifat asfiksia. 
dimana kemampuan tubuh berkurang 
dalam menangkap oksigen akibat kuat-
nya ikatan yang ditimbulkan CO terha-
dap hemoglobin darah. 

“CO lebih kuat 300 kali lipat mengikat 
hemoglobin. Jadi potensi untuk terjad-
inya sesak nafas akan tinggi,” ujarnya.

Untuk komponen partikel, ia jelas-
kan bahwa partikel yang sering diden-

gar dan tercantum dalam ISPU ialah 
PM10. Partikulat Meter 10. dimana 
10 menunjukkan diameter dari partikel 
yaitu 10 mikron. dengan ukuran terse-
but, partikel dapat masuk ke tubuh, 
tenggorokan hingga paru-paru. 

Dengan ukuran lebih kecil—PM5 atau 
PM2,5— partikel dapat masuk ke alve-
oli dan menyebabkan peradangan.
Partikel bersifat iritan, dan jika terhir-
up akan timbulkan iritasi baik di mata, 
hidung maupun tenggorokan. dampak 
yang terjadi terhadap saluran perna-
fasan bisa batuk, bersin, tenggorokan 
bengkak, mata merah dan berair hingga 
peradangan. Batuk berdahak juga bisa 
menyebabkan infeksi, karena menjadi 
media untuk kuman berkembangbiak. 
Inilah yang menjadi Infeksi Saluran 
Penafasan Akut atau ISPA.

Jika masuk ke saluran nafas bawah atau 

paru, akan memberikan dampak sesak 
hingga menimbulkan penyempitan sal-
uran nafas. “Walaupun mereka tidak 
punya sejarah penyakit pernafasan, 
namun hal ini bisa terjadi karena ter-
us menghirup udara berpolusi,” jelas 
Agus. 

Infeksi yang terjadi pada paru akan 
memicu radang paru atau pneumonia. 
Jika tidak bisa diatasi akan menimbul-
kan gagal nafas bagi si penderita.
Agus menambahkan bahwa ada usia 
rentan yang hars diperhatikan. Seperti 
anak di bawah 12 tahun dan orangtua 
di atas 60 tahun. Mereka memiliki me-
kanisme pertahanan tubuh yang rendah 
dan mengakibatkan mudah terkena 
dampak dari polusi udara yang dihirup. 
“Jika bayi, itu karena sistem pertahanan 
tubuh mereka rendah dan saluran per-
nafasannya pendek, maka lebih rentan 
lagi,” tambahnya.

Untuk membuktikan bahwa menghir-
up udara berpolusi selama bertahun-ta-
hun akan memicu terjadinya kanker, 
Agus menyatakan harus ada penelitian 
lanjut. Namun korban dari asap yang 
terjadi di Riau pada 2015 ini telah ban-
yak hingga menyebabkan ada yang 
meninggal dunia.

dari data dinas Kesehatan Provin-
si Riau, tercatat bahwa 81.514 warga 
terserang ISPA. Mengalami iritasi mata 
dan kulit sebanyak 4.677 dan 5.899 
orang. Sedangkan menderita asma dan 
pneumonia mencapai 3.744 dan 1.305 
orang.
dan 5 warga Riau meninggal dipicu 
oleh asap akibat kebakaran hutan dan 
lahan.

Apakah kejadian ini akan berulang di 
tahun selanjutnya, 2016?#

Kiri: Asap memperpendek jarak pandang pengemudi kendaraan bermotor dan membuat rumah kediaman Gubernur Riau 
di Jalan Gadjah Mada tak terlihat sama sekali. Foto: Yaya. Kanan: Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau terkait penyakit 
yang diakibatkan asap yang melanda Riau pada 2015.

Foto Muhannum Angriawati yang diambil saat berkunjung ke rumah duka. Foto: 
Made Ali
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PADA 14 SEPTEMBER 2015, 
Azlaini Agus mantan Wakil Ketua 
Ombudsman Republik Indonesia, Al 
Azhar Ketua dewan Pimpinan Harian 
lembaga Adat Melayu, darmadi Ah-
mad, Sahal dosen Universitas Riau dan 
Zainal perwakilan Amanat Penderitaan 
Rakyat atau AMPeRA Riau, serta awak 
media tiba di Kantor Gubernur Riau. 

Hampir dua minggu berselang, Provin-
si Riau tertutup kabut asap. Kebakaran 
hutan dan lahan di wilayah Hutan Ta-
naman Industri dan perkebunan sawit 
berdampak pada tercemarnya kualitas 
udara di beberapa kabupaten dan kota 
di Riau, salah satunya Pekanbaru. “Kita 
buat rekomendasi untuk korban agar 
di evakuasi dan membuka posko kes-
ehatan di wilayah rawan terkena asap,” 
kata Azlaini Agus, sebelum bertemu pi-
hak pemerintah Provinsi Riau. Azlaini 
Agus dan yang lain tiba di kantor Gu-
bernur untuk membahas penanggulan-
gan terhadap warga yang jadi korban 
asap dengan Plt Gubernur Riau Andi 
Rahman.

Rombongan mobil beriringan tiba, mo-
bil Kijang Innova BM 2 tiba di depan 
lobby, Plt Gubernur Riau Arsyadjulian-
di Rachman yang kerap disapa Andi 
Rahman ini keluar dari pintu mobil 

sebelah kiri, mulutnya tertutup masker 
N90. Sontak Azlaini dan awak media 
menghampiri Andi Rahman sambil 
berjalan menuju ruang pertemuan lan-
tai dua. duduk di meja depan, Andi 
Rahman, danrem 031/WB Brigjend 
TNI Nurendi, Azlaini Agus dan Al 
Azhar, secara bergantian mereka sam-
paikan perkebangan seputar asap.

dalam pertemuan, Andi Rahman sam-
paikan, pemerintah Riau bentuk Satgas 
Karhutla dan keadaan di Riau dinya-
takan status darurat pencemaran udara 
di Provinsi Riau. “Kita bersama satgas 
telah berkoordinasi dan menetapkan 
darurat pencemaran udara di wilayah 
Riau,” ujar Andi. Andi menambahkan 
pihaknya telah berkoordinasi dengan 
pemerintah pusat khususnya Kement-
erian lingkungan Hidup dan Kehutan-
an, “Kita siapkan helikopter dan tim 
pemadam kebakaran untuk memadam-
kan api,” kata Andi. 

Azlaini Agus melihat lambatnya respon 
pemerintah terhadap kebakaran hutan 
dan lahan di Riau. “Kita sudah belajar 
dari tahun sebelumnya, pemerintah ha-
rus gerak cepat tiap hari asap makin te-
bal dan masuk ke dalam rumah-rumah 
penduduk,” ucap Azlaini, ia juga kritisi 
respon dari dinas Kesehatan Riau yang 

dirikan posko kesehatan namun di 
dalamnya tidak ada petugas dan obat-
obatan yang tersedia. “Saya lihat sendi-
ri, posko di depan Purna MTQ tidak 
ada petugas, hantu pun juga tidak ada,” 
kata Azlaini.

Senada dengan Azlaini, Al Azhar men-
gatakan pemerintah harusnya laku-
kan persiapkan antisipasi agar tidak 
meluasnya sebaran asap, menurutnya 
kerusakan lingkungan di Riau diam-
bang kehancuran, “Apa yang dilakukan 
pemerintah Riau dan Jokowi untuk 
mencegah Genosida dan ecosida dari 
kabut asap ini,” kata Al Azhar.

Andi Rahman jelaskan, sebaran titik 
api di Riau sangat sedikit dibandingkan 
Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. 
“Riau terkena dampak asap kiriman, 
titik api tidak banyak,” kata Andi. Ia 
mengatakan, petugas di lapangan keti-
ka ada titik api langsung di padamkan, 
“Tiap hari pantauan kita titik api berku-
rang, jika ada langsung di padamkan.”

Riko Kurniawan direktur Walhi Riau 
beri komentar, menurutnya pemerintah 
harus data perusahaan mana wilayahn-
ya terbakar, “Perusahaan juga bertang-
gung jawab atas kebakaran ini, dari data 
yang kami rangkum sebagian besar 

Pesan yang dibuat oleh para siswa SdN 15 Pekanbaru terkait kondisi asap yang semakin parah dan membuat proses 
belajar mengajar jadi terganggu. Foto: Fadli.
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wilayah Hutan Tanaman Industri dan 
sawit yang terbakar,” kata Riko. dari 
sisi penegakan hukum, ia minta agar 
perusahaan yang lahannya terbakar di 
sita Negara, “Sita semua lahan perusa-
haan yang terbakar, ambil oleh Negara 
dan dikelola oleh masyarakat.”

di akhir pertemuan dharmadi minta 
segera bentuk tim yang rancang atur-
an penanggulangan serta evakuasi bagi 
korban asap, “Tim ini akan bantu pe-
merintah daerah dalam hal pencega-
han dini kebakaran hutan dan lahan 
serta regulasi untuk evakuasi korban 
asap,” ucap dharmadi. Ia tambahkan, 
pemerintah harus transparan terhadap 
program yang telah dibuat untuk pen-
anganan kebakaran hutan dan lahan 
pada masyarakat, “Bentangkan pro-
gram kerja tersebut, agar masyarakat 
punya andil.”

Hasil pertemuan menyepakati adanya 
pertemuan lanjutan bahas rancangan 
kerja juga terbentuknya timbayangan 
untuk memantau pemerintah daer-
ah dalam penangguangan kebakaran 
hutan dan lahan, Puskesmas dan Ru-
mah Sakit Umum daerah dibuka 24 
jam, juga pendirian posko kesehatan 
beberapa titik di kota Pekanbaru, di-
antaranya GOR Tribuana di Jalan 
diponegoro, kompleks Purna MTQ, 
perbatasan Pekanbaru dan Kampar—
Rimbo Panjang, dinas Pemadam Ke-
bakaran Rumbai, depan PTUN Panam, 
kantor lembaga Adat Melayu Riau dan 
depan pusat perbelanjaan Ramayana.

Sudah dua hari Posko evakuasi Kor-
ban Kabut Asap berdiri, namun sepi 
dari warga yang memeriksa kesehatan 
mereka disana. Pantauan kunjungan 
staf  Jaringan Kerja Penyelamat Hutan 
Riau atau Jikalahari melihat langsung 
posko-posko kesehatan, dari pantauan, 
tiap posko tidak memiliki kesamaan 
standar peralatan dan obat-obatan, 
masker yang disediakan bukan masker 
N90 tapi masker bedah, hanya dua pos-
ko yang menyediakan tabung oksigen 
yaitu posko Rumbai dan depan kantor 
lAM.

Memburuknya kualitas udara buat 
warga di Pekanbaru memiliki tabung 
oksigen untuk isi ulang, harga isi ulang 
tabung ukuran 12 kilo, warga harus 
merogoh kocek 35 ribu sekali isi. Untuk 
tabung oksigen ukuran kecil dijual Rp 
65 ribu per botol. Ketersediaan oksigen 

dan masker terbatas, warga harus sabar 
menunggu. Karena pengiriman barang 
terkendala cuaca. 

Saat semua terfokus pada penanggulan-
gan evakuasi dan pengobatan korban 
asap, PT Arara Abadi diam-diam ikut 
pasang spanduk peduli korban asap di 
posko depan MTQ dan kantor lemba-
ga Adat Melayu Riau. Perilaku tersebut 
sontak mengundang kemarahan Ketua 
dPH lAM Al Azhar, ia tidak tahu ada 
spanduk terpasang depan lAM, “Se-
hari sebelumnya tidak ada spanduk itu, 
paginya baru saya lihat dan langsung di 
cabut,” kata al Azhar. 
  
Di de WHiTTE Hotel—Rabu, 2 Sep-
tember 2015. Kabut asap selimuti Pe-
kanbaru, alat ukur pencemaran udara 
depan kantor Walikota Pekanbaru, 
bertuliskan Berbahaya, jarak pandang 
500 meter. Gerakan Nasional Penyela-
matan Sumber daya Alam (GNPSdA) 
Riau lakukan pertemuan untuk men-
dorong Pemerintah Pusat dan daerah 
menuntaskan karhutla di lahan gambut. 
Hadir direktur Walhi Riau Riko Kur-
niawan, Made Ali Wakil Koodinator 
Jaringan Kerja Penyelaman Hutan Riau 
(Jikalahari) dan perwakilan lembaga 
Pemerhati lingkungan.

Made Ali jelaskan data hostpot Jikalahri 
sepanjang Januari-Agustus 2015 perli-
hatkan ada 5869 titik api yang berada di 
atas lahan HTI, Sawit dan Hutan lind-
ung, yang kesemuanya berada di lahan 

gambut. “Terjadinya karhutla berada di 
lahan gambut dominan berada di ka-
wasan hutan dan luar kawasan hutan,” 
kata Made. Ia juga melihat Penghancu-
ran hutan alam dan rawa gambut sudah 
direncanakan lewat Keputusan Menteri 
Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 
tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan 
(TGHK) 8.598.757 Ha. 

Hasil temuan Jikalahari, besarnya mo-
nopoli “kawasan hutan” yang diberikan 
pemerintah kepada pengusaha mo-
nokultur (HTI dan Sawit) berdampak 
pada, deforestasi atau degradasi hutan, 
konflik sosial, kebakaran hutan dan 
banjir, serta praktek korupsi, monop-
oli yang akibatkan kerusakan ekologi. 
“Artinya merujuk pada temuan terse-
but, lahan gambut dibakar dengan mo-
tif  ekonomi tertentu dengan keuntun-
gan yang sebesar-besarnya tanpa peduli 
pada kelestarian lingkungan hidup,” 
kata Riko Kurniawan, direktur Walhi 
Riau.

Koalisi GNPSdA minta Komisi Pem-
beratasan Korupsi (KPK) berupaya 
hentikan praktek tersebut, Koalisi juga 
mendesak Pemda Riau selesaikan pen-
gukuhan kawasan hutan, penataan ru-
ang dan wilayah administrasi, penataan 
perizinan kehutanan dan perkebunan, 
adanya ruang kelola masyarakat dan 
penyelesaian konflik masyarakat.

Seminggu setelahnya, tanda tagar 
#melawanasap jadi perbicangan di 

Pertemuuan dengan Plt Gubernur Riau bersama beberapa tokoh masyarakat serta 
masyarakat Riau membahas kondisi asap yang semakin parah. Foto: Fadli
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media sosial. Tebalnya kabut asap buat 
pengguna facebook dan twitter sam-
paikan komentar dan kicauan mereka 
ke pemerintah, Rahmi Carolina juga 
punya cara “melawan asap”, lewat 
Change.org, Rahmi buat petisi online. 
Change.org platform social untuk kam-
panye lewat media social. Petisi dituju-
kan kepada Presiden Indonesia, Joko 
Widodo Menteri lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, 
Kapolri Badrodin Haiti, Pemerintah 
daerah Riau dan Kejaksaan.

dalam petisinya Rahmi jelaskan asap 
di Riau sudah jadi agenda tahunan dan 
selalu tidak ada solusi, ia juga melihat 
keseriusan pemerintah tidak maksimal 
“Buktinya para cukong dan penjahat 
perusak lingkungan belum di tang-
kap,” kata Rahmi dalam petisinya. ia 
sudah lelah dengan kabut asap sejak 18 
tahun yang lalu, “Karena saya korban 
asap, sejak tahun 1997 hingga sekarang 
terutama di Pelalawan asap tak pernah 
absen,” ujar Rahmi. sejak diunggah 
10 September 2015 sampai 19 Okto-
ber 2015,  menurut Arif  Aziz direktur 
komunikasi Change.org, katakan pe-
tisi Rahmi yang berjudul Kembalikan 
Hak Masyarakat Riau atas Udara yang 

Bersih, telah di tanda tangan sebanyak 
34.624 oleh pengguna media sosial.

“Menariknya ada 1.174 petisi tentang 
asap, yang salah satunya milik Rahmi 
Carolina, beda dari petisi yang lain. 
karena masyarakat merasakan dampak 
secara langsung,” kata Afir Aziz saat 
memaparkan peran petisi online men-
ghubungkan netizen dan pemerintahan 
Jokowi, 19 Oktober lalu di cafe daun 
Jakarta. petisi tentang asap menurut 
data Change.org berada di perningkat 
tujuh, dibawah petisi pembunuhan An-
geline dan di atas pembakaran Masjid 
di Tolikara Papua.

Menteri lingkungan Hidup dan Ke-
hutanan Siti Nubaya Bakar pada 25 
September 2015, menjawab petisi Rah-
mi, Siti Nurbaya mengatakan Saat ini, 
Kementerian lingkungan Hidup dan 
Kehutanan sudah meneliti 139 perusa-
haan terkait hutan atau kebun dari pele-
pasan kawasan. dari situ, ada 26 peru-
sahaan sedang teliti, kasus pidananya. 
Polri telah menetetapkan tersangka. 
“Solusi jangka panjang yang sedang 
dikembangkan adalah tata kelola gam-
but dan penggunaan lahan yang tepat, 
kekuatan kelembagaan masyarakat da-

lam pemadaman secara partisipatif, dan 
tentunya yang sangat penting, ketaatan 
hukum bersama dunia usaha para pe-
megang konsesi lahan,” ujar Menteri 
Siti saat kunjungan ke Kalimantan Sela-
tan menijau langsung lokasi kebakaran.

Sebuah video yang berjudul “Kami 
Tidak diam #MelawanAsap” - perli-
hatkan kondisi Kota Pekanbaru, yang 
dipenuhi kabut, video ini sudah diton-
ton lebih dari 182.199 kali dan men-
jadi trending topik twitter Indonesia. 
Menggunakan drone, terlihat dari atas 
gambaran dari Tugu Zapin kemudian 
berlanjut menyusuri Jalan Sudirman 
dari atas dan menghamparkan Kota 
Pekanbaru. Pemandangan kota hanya 
terhampar sedikit saja, sisanya tampak 
putih, putih kabut menutupi langit. 
Gambar kemudian berlanjut berganti 
ke Pustaka Wilayah, Masjid Agung An-
Nur dan beberapa sudut kota lainnya.

Video ini karya Andang Wiratmoko, 
warga Jalan Cendrawasih, Kecamatan 
Marpoyan damai, pemilik studio am-
moproduction ini bersama komuni-
tas yang ada di Pekanbaru merancang 
kampanye melawan asap lewat video 
yang diunggah di Youtube. “Kita lihat 

Berbagai protes bermunculan di media sosial terkait kondisi asap
yang berbahaya di Riau hingga memakan korban. dari Sabang 
sampai Merauke menyampaikan protes dengan mengunggah foto 
serta pesan untuk pemerintah.
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tiap tahun asap makin parah, dari itu 
saya dan yang lain berpikir bagaimana 
isu ini bisa direspon semua orang salah 
satunya dengan video di media sosial,” 
ucap Andang.

Kampanye lewat video juga dilakukan 
Riau Corruption Trial, media peman-
tau kasus korupsi kehutanan dan ker-
usakan lingkungan di Riau, video ber-
judul #rctmelawanasap diunggah pada 
bulan September tiap minggunya. pe-
san yang disampaikan “segera tangkap 
aktor perusak lingkungan”, “bebaskan 
kami dari asap” dan “kami mau sekolah 
lagi”. 

Kabut asap kian pekat, alat ukur pence-
maran udara simpang lampu merah 
depan Mall SKA bergerak dari level 
Sangat Tidak Sehat menuju Berbahaya. 
Kepala Pusat data Informasi dan Hu-
mas Badan Nasional Penanggulangan 
Bendaca (BNPB), Sutopo Purwo Nu-
groho, melalui twitter pribadinya jelas-
kan kualitas udara di Pekanbaru masuk 
kategori berbahaya karena mencapai 
984 PSI (Pollutan Standard Index, in-
deks standar polutan), dan di Palem-
bang mencapai 550 PSI. data ini sudah 
melampaui ambang batas yang ditentu-
kan yakni 300 hingga 500 PSI.

Koalisi Riau melawan asap, yang terdiri 
dari Walhi Riau, Jikalahari, lBH Pekan-
baru, lAlH Riau, KBH Riau dan lBH 
Pers Pekanbaru lakukan pertemuan 
guna membuka posko gugatan Per-
buatan Melawan Hukun lewat Citizen 
lawsuit, bertempat di kantor WAlHI 
Riau Jalan Cempedak, hadir Al Azhar 
Ketua dewan Pimpinan Harian lem-
baga Adat Melayu dan direktur Wahli 
Riko Kurniawan.

Posko dibuka di daerah-daerah yang 
mengalami kejadian bencana asap se-
cara intensif, berulang, massif  dengan 
korban dan kerugian yang sangat besar 
di dalamnya, antara lain Kalimantan 
Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera 
Selatan, Riau dan Jambi. Riko Kurni-
awan jelaskan, gugatan hukum Citizen 
lawsuit diajukan perorangan yang ter-
dampak kabut asap seperti pengusaha, 
guru, murid sekolah serta warga yang 
sakit terdampak kabut asap, “di Pos-
ko nantinya ada konsultasi hukum bagi 
warga korban asap untuk melakukan 
gugatan,” jelasnya.

Al Azhar katakan, kabut asap merupa-
kan hasil kejahatan lingkungan luar bi-
asa dan merampas hak asasi manusia 
untuk dapatkan udara segar. menurut-
nya, upaya hukum merupakan langkah 
tepat menggugat pemerintah maupun 
korporasi demi memperbaiki tata kelo-
la lingkungan agar bencana asap tidak 
terulang, “Barang kali ini upaya terakh-
ir kita sebelum kita benar-benar mati 
karena kabut asap,” kata Al Azhar.

Jalan protokol di Pekanbaru ramai oleh 
relawan dari berbagai lembaga mas-
yarakat dan instansi pemerintah, mer-
eka bagikan masker hijau yang biasanya 
digunakan untuk operasi. Tak banyak 
yang bagikan masker N90, secara har-
ga masker hijau lebih terjangkau. Jika-
lahari melalui kitabisa.com salah satu 
website untuk menggalang dana fund-
raising secara online lakukan pengga-
langan dana untuk bantuan bencana 
alam salah satunya kabut asap di Riau. 
dari donasi tersebut terkumpul 10 ko-
tak masker N90 dan 50 tabung oksigen 
kecil. Masker dan tabung di kirim ke 
lokasi yang rawan korban asap, warga 
juga bisa datang ke kantor Jikalahari 

jalan Serati No 12 Sukajadi.

Tak sampai di situ, Heri Budiman salah 
satu inisiator hastag #melawanasap, 
bersama relawan dari berbagai latar 
profesi, merancang kampanye Revolusi 
langi Biru, “Ini adalah gerakan mas-
yarakat yang rindu dengan lagit biru 
dan udara bersih,” kata Heri. Bertem-
pat di Rumah Budaya Siku Keluang, 
Heri dan komunitas lain bahas per-
siapan menjelang aksi Revolusi langit 
Biru pada 12 Okober 2015 nanti. Pem-
bahasan mulai dari kostum, titik kum-
pul, juga memastikan agenda lainnya. 

Pukul 10.00—banyak orang berkum-
pul di jalan Cut Nyak dien,  mereka 
gunakan kostun serba biru, mulai dari 
baju, ikat kepala dan gelang. Beberapa 
dari mereka bawa kertas karton bertu-
liskan, “Tembak mati pembakar lahan, 
baru tembak adek” “Kabut asap bukan 
makanan kami” dan “Udara bersih hak 
kita semua” aksi diawali dengan orasi 
oleh tiap simpatisan, ada juga penampi-
lan musik akustik dan malamnya di-
skusi publik terkait kabut asap di ta-
man kota Pekanbaru. “Kita lewan asap 
dengan cara kerkesenian,” ucap Heri 
Budiman. Hastag Revolusi langit Biru 
jadi trending topic twitter Indonesia, 
karena masalah kabut asap jadi perbin-
cangan penting di media sosial saat itu.

Kini setelah asap hilang dan sekian 
banyak aksi yang telah dibuat, kita 
mulai dihadapkan dengan masuknya 
musim kemarau yang diprediksi Juni 
hingga November 2016, musim kema-
rau akan datang. Namun bagi Rahmi, 
Andang dan Heri Budiman juga lemba-
ga penggiat lingkungan lainnya, masih 
mengawal kebijakan pemerintah untuk 
membuat regulasi penanganan kabut 
asap, agar kejadian ini tak terulang lagi. 
“Biar pun asap sudah hilang, kita tetap 
bergerak,” kata Heri.#     

Posko Kesehatan untuk masyarakat terkena dampak asap di beberapa titik di 
Pekanbaru.
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TAHUN 2015, kemarau terpanjang 
yang dialami Indonesia dari tahun se-
belumnya. Fenomena el Nino yang 
juga berdampak terhadap cuaca di In-
donesia sendiri. Indonesia merupakan 
negara yang strategis karena berada di-
antara benua Asia dan Australia serta 
diapit Samudera Pasifik dan Samudera 
Hindia. Indonesia juga menjadi negara 
yang berada di garis khatulistiwa. Posisi 
ini yang membuat fenomena el Nino 
menghampiri Indonesia.

Fenomena memanasnya suhu permu-
kaan air laut ini menyebabkan kekerin-
gan di beberapa wilayah Indonesia. di 
wilayah Jawa umumnya terjadi gagal 
panen sementara di wilayah Kaliman-
tan, Sumatera terutama di Riau terjadi 
kebakaran hutan dan lahan.

Tahun ini juga merupakan tahun ter-
parah terjadinya kebakaran hutan dan 
lahan, sehingga wilayah Kalimatan dan 
Sumatera diselimuti kabut asap. dari 
data yang dihimpun oleh republika.co.id, 
Kementerian Kehutanan dan lingkun-
gan Hidup mencatat, mulai Januari 
hingga Juli 2015 terdapat 3.509 titik 
api. Ini tersebar di Riau, Jambi, Sumat-
era Selatan, Kalimantan Barat dan Ka-
limantan Tengah.
Namun hingga bulan Juli 2015 Riau 
merupakan Provinsi yang paling ban-
yak terdapat titik panas. Sekitar 854 tit-
ik. Sepanjang pertengahan tahun 2015 
ini, sekitar 535,75 hektar lahan di Riau 
terbakar. 

Hingga September, titik panas di Su-
matera mulai berkurang. Media online 
Kompas melaporkan, dari hasil pan-
tauan Satelit Aqua Terra, terdapat 262 
titik panas di Sumatera. Sumatera Sela-
tan 173 titik, Jambi 148 titik dan Riau 
31 titik.

data Center for International Forestry 
Research (CIFOR) menyebutkan, ker-
ugian yang dialami Provinsi Riau akibat 
kebakaran hutan dan lahan sebesar Rp 
20 triliun tiap tahunnya.
Upaya Pemerintah memadamkan api
Pemerintah melakukan upaya pemad-
aman kebakaran dengan melakukan 
pemboman air atau water boombing. 
Sebanyak 25 pesawat dikerahkan pe-
merintah untuk melakukan tindakan 
ini. Selain itu pemerintah juga melaku-
kan modifikasi cuaca guna membuat 
hujan buatan.

Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana sendiri menurunkan tiga he-
likopter untuk memadamkan api di 
wilayah Riau. Helikopter jenis Sikorsky, 
Kamov dan Mi 171 bersiaga di lanud 
Roesmin Nurjadin Pekanbaru  selama 
kabuat asap. Media online Kompas 
melaporkan, helikopter ini disewa den-
gan biaya 15 ribu dolar Amerika tiap 
helikopter. Helikopter ini mampu ter-
bang 30 kali dalam satu hari.

Tidak hanya mengupayakan pemada-
man api lewat udara, Pemerintah juga 
mengerahkan  seribu lebih prajurit TNI 
untuk terjun langsung memadamkan 
api.

Pemadaman lewat darat ini juga 
didukung oleh tim gabungan Badan 
Penanggulangan Bencan daerah 
(BPBd) Riau, Manggala Agni, Tentara 
Nasional Indonesia, Polri, Masyarakat 
Peduli Api (MPA) dan masyarakat.
di Riau, Pemerintah daerah memben-
tuk Satgas Siaga Bencana Riau yang di 
Kepalai oleh Brigjend Nurendi. Satgas 
ini juga mendirikan posko pemadaman 
di desa Japura Kabupaten Indragiri 
Hulu. Hal ini dilakukan untuk memu-
dahkan pemadaman api di wilayah In-
dragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Jika 
perjalanan untuk memadamkan api di-
wilayah ini dimulai dari Pekanbaru akan 
membutuhkan waktu lebih kurang satu 
setengah jam.

Keterlibatan aparat negara seperti TNI 
dan Polri dalam memadamkan api ini 
memang sudah menjadi barang kewa-
jiban tiap terjadinya kebakaran hutan 
dan lahan. disamping itu, Woro Supar-
tinah Koordinator Jikalahari menilai, 
kebakaran yang terjadi tiap tahun kare-
na kurangnya pengawasan dan pende-
teksian dini.

ditengah semrawutnya pengelolaan 
hutan saat ini, pemerintah seharusnya 
membangun sistem pencegahan, pen-
gendalian dan penanganan karhutla 
yang bisa berdampak efektif. “Terlepas 
adanya unsur el nino yang tak dapat 
kita kendalikan,” tambah Woro.

Sekat kanal

Presiden Jokowi meluncurkan proyek 
seribu sekat kanal pada tahun 2014. 
Tak tanggung-tanggung pemerintah 
lewat Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana menyediakan dana Rp 15 Mil-
iar untuk program ini. Sayang, dana ini 
tak kunjung dimanfaatkan pemerintah 
daerah.
Woro mengatakan, Pemerintah daerah 
mestinya tidak hanya semata-mata ber-
gantung pada Pemerintah Pusat dalam 
hal pendanaan. “Pemerintah daerah 
juga sudah seharusnya memikirkan 
pengalokasian dana secara mandiri da-
lam penanganan karhutla.”
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Arsyajuliandi Rahman Plt Gubernur 
Riau pada media beralasan, tidak di-
manfaatkannya dana pembangunan 
sekat kanal dari Pemerintah Pusat 
karena terkendala masalah administra-
si yang belum lengkap. Ia menjelaskan, 
pada APBd perubahan tahun 2015 Pe-
merintah daerah sudah menganggar-
kan dana tersebut.

Sejauh ini Provinsi Riau telah melak-
sanakan pekerjaan sekat kanal di beber-
apa tempat yang rawan kebakaran. Sep-
erti di desa Sungaitohor, desa Sepahat, 
desa Tanjung leban, Bukit Batu dan 
dikawasan Cagar Bisofer Giam Siak 
Kecil. Sekat kanal ini bertujuan untuk 
menjaga lahan gambut agar tetap basah 
meski dimusim kemarau. Kata Woro, 
Kanal bloking sendiri tidak cukup, up-
aya perbaikan atau restorasi vegetasi di 
lahan gambut juga perlu dilakukan.

“Selain aspek teknis terkait kondisi 
biofisik gambut, perubahan fundamen-
tal dalam  sistem tata kelola hutan juga 
tidak kalah penting termasuk penerti-
ban ijin-ijin yang ada, serta penegakan 
hukum,” tegas Woro.

Pendirian posko

Meski berupaya mencegah dan me-
madamkan api, tahun 2015 merupakan 
tahun yang sangat buruk bagi Riau. Se-
lain mengganggu aktivitas sehari-hari, 
lumpuhnya perekonomian, masyarakat 
juga menjadi korban akibat terpapar ka-
but asap. Ribuan orang terkena Infeksi 
Saluran Pernafasan Akut atau ISPA. 
Beberapa orang anak meninggal dunia. 
Asap sudah masuk ke dalam ruangan.

Pemerintah merespon ini dengan 
mendirikan posko di beberapa titik di 
Kota Pekanbaru. di Jalan Subrantas 
depan Pengadilan Tata Usaha Nega-
ra. di Jalan Sudirman depan MTQ, 
Ramayana dan depan halaman kantor 
BPBd Riau. di Rumbai depan Holand. 
di Jalan diponegoro depan Balai Adat 
lAM Riau. di Rimbo Panjang depan 
Rumah Makan Acik. Bahkan GOR 
Tribuana dijadikan tempat menge-
vakuasi warga yang terkena dampak 
kabut asap.

Tiap warga yang datang untuk memer-
iksa kesehatan ditangani satu orang 
dokter dan satu perawat. Tiap posko 
tersedia tabung oksigen, vitamin, obat-
obatan terutama obat tetes mata dan 
kasur tempat pasien untuk berobat.

Pembagian masker 

Pemerintah tidak cukup dengan mendi-
rikan posko saja dan menunggu warga 
datang berobat akibat terkena asap. 
Upaya lain untuk mencegah terserang 
penyakit akibat terpapar kabut asap 
dilakukan oleh instansi pemerintah 
dengan membagikan masker pada war-
ga baik di jalan mau di sekolah-sekolah.
Tercatat, selama empat bulan diselimuti 
kabut asap, dinas Kesehatan Provinsi 
Riau membagikan 3000 masker pada 
warga yang lalu lalang di jalan. Umum-
nya para pengendara kendaraan seperti 
di Jalan Sudirman dan di persimpangan 
lampu merah sekitar kota Pekanbaru. 
Namun masker yang dibagikan oleh 
dinas Kesehatan Provinsi Riau ini jauh 
dari standar yang diharapkan.

Berbeda dengan Kepolisian daer-
ah Riau. Instansi penegak hukum ini 
membagikan masker jenis N95 den-
gan sasaran utama pelajar di 12 Kabu-
paten di Riau. Tidak hanya itu, Polair 
juga terlibat dalam pembagian masker 
pada nelayan di kabupaten pesisir yang 
ada di Riau. Sebanyak 10.000 masker 
dibagikan pada nelayan yang melaut.
Pembagian masker tidak hanya dilaku-
kan oleh instansi pemerintah. Kelom-
pok masyarakat peduli kesehatan, 
mahasiswa, kampus dan lembaga 
Swadaya Masyarakat juga ikut terlibat 
dalam aksi bagi-bagi masker. Seperti 
Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang 
yang bekerja sama dengan Rumas Sakit 
Universitas Riau dengan membagikan 
masker N95.

Penggunaan jenis masker menuai per-
debatan di berbagai kalangan. Ada yang 
mengatakan bahwa masker bedah tidak 
layak digunakan dalam kondisi kabuat 
asap. Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia tengah melakukan penelitian 
terhadap masker yang layak digunakan 
dalam kondisi kabut asap.

Menteri Kesehatan RI Nila djuwita F 
Moeloek justru tidak mempersoalkan 
menggunakan masker bedah dalam 
kondisi kabut asap. Masker jenis ini 
justru dianggap paling tepat dipakai 
dibandingkan dengan masker jenis 
N95. Masker bedah memiliki pori-pori 
yang lebih besar dibanding masker 
N95. Sebab itu udara masih bisa keluar 
masuk serta mampu menahan polutan 
di tengah kebakaran hutan yang besar.
Selain itu masker N95 membuat peng-
gunanya susah bernafas karena pori-
pori yang terdapat pada masker ini 
terbilang kecil. Masker N95 juga hanya 
boleh dipakai selama 8 jam. Masker ini 
juga dilarang dipakai oleh wanita ham-
il, lansia, anak dan orang yang terkena 
penyakit paru-paru kronik. Masker 
N95 juga tidak direkomendasikan un-
tuk dipakai dalam ruangan.

Namun Kementrian Kesehatan tidak 
mempersoalkan masyarakat yang mau 
menggunakan masker jenis apa pun. 
Asalkan penggunaan masker dilakukan 
dengan benar.

Penegakan hukum oleh Pemerintah
Selain melakukan upaya pemadaman 
kebakaran hutan dan lahan baik melalui 
udara maupun darat, pemerintah seka-
ligus mengerahkan ribuan personel 
TNI untuk mengejar para pelaku pem-
bakar hutan. di sisi hukum beberapa 

Pemerintah Provinsi Riau mengadakan pertemuan dengan pembahasan 
pendirian posko kesehatan bagi masyarakat terdampak asap Riau di 7 titik. Foto: 
Jelajahriau.com
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orang maupun instansi ditetapkan se-
bagai tersangka. Bahkan pemerintah 
akan mencabut izin perusahaan terse-
but.

Pemerintah juga berkomitemen tidak 
akan mengeluarkan izin baru pada pe-
rusahaan untuk membuka lahan gam-
but. “Itu merupakan langkah yang 
tepat. Baiknya , saat ini sudah ada mor-
atorium ijin baru di gambut hanya saja 
masih bersifat sementara. Akan lebih 
baik lagi jika itu menjadi aturan perma-
nen,” kata Woro. 

Selain itu, perusahaan yang terli-
bat membakar hutan dan lahan akan 
dibekukan oleh Pemerintah serta ditin-
dak secara hukum. Woro menilai, ini 
satu langkah positif  di era pemerintah-
an sekarang. Keberanian pemerintah 
dalam memberikan sanksi administrasi 
terhadap perusahaan pembakar hutan 
juga merupakan yang pertama terjadi 
di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Riau sendiri tel-
ah mengeluarkan Peraturan Gubernur 
nomor 5 tahun 2015, tentang Rencana 
Aksi Pencegahan Kebakaran Hutan 
dan lahan. Salah satu ketegasan yang 
ditunjukkan oleh Pemerintah daerah 
Provinsi Riau dalam peraturan ini, me-
wajibkan perusahaan perkebunan dan 
kehutan membangun sekat kanal dan 
memberikan pembinaan pada mas-
yarakat sekitar konsesi melalui Corpo-

rate Social Responsibility (CSR).
“Sayangnya Pergub tersebut minim 
realisasi sehingga kurang berdampak. 
dan sebagai akibat dari kelalaian 
mengimplementasikan isi dari Pergub 
tersebut akhirnya kita harus merasakan 
dampak buruk dari asap,” terang Woro.

Plt Gubernur Riau Arsyajuliandi Rah-
man dalam jumpa pers beberapa bulan 
lalu juga menyampaikan, Pemerintah 
daerah juga telah menganggarkan  dana 
antisipasi kabut asap pada APBd 2016 
sebesar Rp 123 miliar. Anggaran ini 
melonjak dibanding tahun 2015 yang 
hanya 49 Rp Miliar.

Hal menarik lain dalam penegakan hu-
kum terhadap kebakaran hutan dan la-
han ini terdapat di desa Harapan Jaya 
Kecamatan Tempuling Kabupaten In-
dragiri Hilir. Pemerintah desa mengel-
uarkan Peraturan desa nomor 1 tahun 
2012. di mana tiap orang yang terbukti 
membakar hutan dan lahan akan dike-
nakan sanksi puluhan juta apabila men-
genai tanaman warga lain.
“Perdes itu saya pikir lebih mengako-
modir pencegahan di skala kecil atau 
komunitas. Tapi ini baik juga dari pada 
kita tidak memiliki instrumen pencega-
han sama sekali. Jadi patut diapresiasi 
juga,” puji Woro.

Ini tentunya bisa menjadi contah bagi 
Pemerintah daerah dan Pusat untuk 
memberikan efek jera terhadap pelaku 

pembakaran hutan. Tentunya kete-
gasan pada level yang lebih tinggi sep-
erti korporasi. Selama ini pemerintah 
kurang berani menghukum korporasi 
yang terbukti merusak lingkungan den-
gan cara membakar hutan dan lahan.

Pemerintah baru saja melantik Kepala 
Badan Restorasi Kelola Gambut. di 
mana badan ini diisi oleh berbagai ka-
langan. Mulai dari pegiat lingkungan, 
akademisi, pemerintah dan lSM. Kata 
Woro, ini merupakan upaya mereha-
bilitasi 2 juta gambut selama 5 tahun 
dan cukup menantang. “di samping 
itu, semestinya ini bisa menjadi upaya 
perbaikan yang dilakukan bersamaan 
dengan upaya-upaya lain yang lebih 
sistematis, memperbaiki tata kelola di 
arah hulu terkait perijinan.” 
Pemerintah juga tengah menyusun 
Peraturan Presiden. Pemerintah juga 
berjanji akan meninjau ulang kembali 
undang-undang, Peraturan Pemerintah 
dan Pergub yang menjadi sebab terjad-
inya  kebakaran dan hutan lahan.
Sekarang sudah memasuki tahun 2016. 
Badan Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika memprediksi bahwa Indone-
sia akan mengalami kemarau panjang 
kembali. Artinya kebakaran hutan dan 
lahan serta musibah kabut asap akan 
kembali terjadi. Apakah kebijakan yang 
disiapkan oleh pemerintah? Bagaimana 
upaya penanggulangan bencana kabut 
asap selama ini?#

Masyarakat membuat sekat kanal secara tradisional. Foto: Tempo.co
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Kebakaran hutan dan lahan yang selalu 
terjadi selama 18 tahun di Riau tidak 
hanya disebabkan oleh pelaku pem-
bakaran yang tidak patuh dan tidak 
takut akan hukum namun juga adanya 
pembiaran oleh pemerintah. Api yang 
sudah menghabiskan ratusan bahkan 
ribuan hektar hutan dan lahan tidak 
cepat dihentikan sehingga kebakaran 
terus meluas dan tidak kunjung padam. 

Pemerintah daerah lemah dalam 
penanganan karhutla. Kajian yang 
dilakukan FITRA Riau bersama Jika-
lahari mencatat lemahnya Pemerintah 
Provinsi Riau berdasarkan alokasi an-
ggaran meliputi:

1. Minim Alokasi
APBd Provinsi Riau setiap tahun 
meningkat secara signifikan sejak ta-
hun 2009 – 2013. Tercatat realisasi be-
lanja tahun 2009 sebesar Rp. 3,7 triliun 
dan meningkat secara signifikan pada 
tahun 2013 sebesar Rp. 8,4 Triliun. 
Namun,  peningkatan  belanja  daer-
ah  tersebut  tidak  berkontribusi  besar  
terhadap alokasi anggaran  pelestarian  
lingkungan.
Meskipun setiap tahun dialokasikan 
anggaran program penanggulangan 
kebakaran hutan dan lahan di APBd 
Provinsi Riau, namun nilainya sangat-
lah minim. Tahun  2009-2013 di dinas 
kehutanan Provinsi Riau dialokasikan 
anggaran sebesar Rp.   6.065.625.000, 
dengan realisasi (2009-2013) sebe-
sar Rp. 3.916.006.050,-. Sedangkan di 
Badan lingkungan Hidup provinsi 
Riau, tahun 2009-2013 dialokasikan se-

besar Rp. 12.549.594.050.00 dan teral-
isasi sebesar Rp. 7.866.929.140.00.

Kalau dihitung secara persentase den-
gan jumlah APBd Riau selama 2009 - 
2013 sebesar Rp. 28.642.594.737.572.80 
maka, alokasi anggaran untuk bencana 
tahunan tersebut hanya 0,47%. Aloka-
si anggaran tersebut digunakan untuk 
Koordinasi, Sosialisasi, serta belan-
ja barang (peralatan) untuk di dinas 
Kehutanan. Sedangkan untuk  BlH 
anggaran tersebut digunakan untuk 
sosialisasi, koordinasi, pelatihan dan 
pendidikan.
dengan semakin tingginya potensi 
kebakaran hutan di Riau yang terjadi 
setiap tahun, maka pemerintah daer-
ah juga perlu menambahkan anggaran 
serta memberikan program – program 
yang jelas. Sehingga bencana keba-
karan hutan  dapat ditanggulangi.

2. Program Rutinitas
Program – program yang dibuat oleh 
Pemerintah daerah hanya sebatas 
rutinitas, sedangkan ouput dari pro-
gram-program yang dilaksanakan tidak 
jelas. dengan demikian sangat wajar 
kebakaran hutan tidak mampu diken-
dalikan. Misalnya BlH setiap tahun 
ada anggaran yang dialokasikan untuk 
Koordinasi pengendalian kebakaran 
hutan, mulai dari Rp 200 jt hingga Rp 
1 Miliyar. Selanjutnya ada anggaran un-
tuk sosialisasai pencegahan kebakaran 
hutan dengan nilai setiap tahunnya 
kurang lebih Rp 300 juta. Namun hasil 
dari kegiatan tersebut tidak menurunk-
an angka kebakaran hutan setiap ta-
hunnya. Alhasil tahun 2013 justru ke-
bakaran hutan semakin merajalela.

3. Hasil Hutan dirampok Pegawai
Hasil kekayaan hutan yang diperoleh 
provinsi Riau dalam bentuk (PSdH), 
yang seharusnya dikembalikan sebagai 
bentuk pelestarian lingkungan, namun 
justru habis dirampok sebagai belanja 
pegawai (gaji). Sementara alokasi pro-
gram kegiatan dibeberapa badan yang 
berhubungan dengan lingkungan san-
gat sedikit. lihat saja di Provinsi Riau 
pada dinas Kehutanan, dari tahun 
2009-2013 alokasi anggaran yang dise-
diakan rata-rata 63% diperuntukkan 
membayar gaji pegawai. Sementara ke-
giatan lingkungan hanya dialokasikan  
sebesar 37%. Sedangkan  yang tereal-
isasi  anggaran kurun  waktu  (2009-
2012)  untuk  pelanja  pegawai  sebesar  
Rp.  70%,  sedangkan realisasi program 
dan kegiatan hanya 30%.

Kajian Dana Penanganan Karhutla
Sumber: Jikalahari dan FITRA Riau
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Sementara  program-program  yang 
dibuat  oleh  dInas  Kehutanan  lebih  
didominasi untuk belanja aparatur pe-
merintah (Perjalanan dinas, Kapasitas 
Aparatur, Mobil dan Peralatan   Kantor   
dan   lain-l;ain   yang   berhubungan   
dengan   belanja   aparatur). Sedang-
kan  untuk  program  kegiatan  yang  di  
peruntukkan  pelestarian  lingkungan 
masyarakat penerima dampak ekploi-
tasi sangatlah tidak masuk akal. Itupun 
dalam bentuk pelatihan, penanaman 
pohon rutin, dan rapat koordinasi an-
tar daerah. Sedangkan hasil hutan yang 
menjadi PNBP Provinsi Riau yang ber-
sumber dari Hutan tidak cukup untuk 
membiayai  gaji pegawai berserta per-
lengkapan  kesenangannya.# 
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DI PENGHUJUNG TAHUN 2015, 
Paris ibu kota negara Perancis menjadi 
tuan rumah dalam pertemuan Confer-
ence of  Parties atau COP ke 21. Ini 
merupakan pertemuan antar negara 
yang membahas perubahan iklim. 

Pertemuan ini dimulai sejak 1995 di 
Berlin. Tiap negara yang hadir akan 
memberi evaluasi terhadap kemajuan 
dalam menangani perubahan iklim.
Indonesia merupakan negara penyum-
bang emisi karbon terbesar nomor 
empat setelah Amerika Serikat, China 
dan India. dalam pertemuan ini Indo-
nesia menyampaikan persoalan keba-
karan hutan dan lahan serta kabut asap 
yang menimpa hampir sepanjang tahun 
2015.

Kebakaran hutan akibat pembukaan 
lahan gambut yang menyebabkan keke-
ringan sehingga memicu kebakaran, 
juga berkontribusi terhadap pening-
katan emisi karbon. lahan gambut 
merupakan penyimpan karbondioksida 
atau CO2 terbesar. Pengalihfungsian 
lahan gambut akan melepaskan CO2 
ke atmosfer dan memicu perubahan 
iklim.

Indonesia melakukan berbagai upaya 
untuk mengurangi dampak perubahan 
iklim tersebut. Mencegah kebakaran 
hutan dan lahan dengan melakukan 
sekat kanal untuk menjaga lahan gam-
but tetap basah, hingga penegakan hu-
kum terhadap perusahaan yang sengaja 
melakukan pembakaran hutan dan la-
han. Hal ini disampaikan oleh Pemer-
intah Indonesia melalui Kementrian 
lingkungan Hidup dan Kehutanan 
pada pertemuan COP 21.

Salah satunya, Pemerintah Indone-
sia akan mencabut izin  PT lUM di 
Tebingtinggi Timur Kabupaten Meran-
ti, Riau. dalam pertemuan ini, Pemer-
intah membawa rombongan dari aka-
demisi, Pemerintah daerah dan lSM.

Jelang Magrib di awal tahun baru 2016 
di Kantor Walhi Riau jalan Cempedak 
1, Suryadi bincang-bincang dengan 
Riko Kurniawan selaku direktur ekse-
kutif  Walhi Riau.

Ini Kemenangan Kecil Bagi 
Masyarakat
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Apa agenda Walhi Riau pada COP 
21 di Paris?

Agenda Walhi Riau pada COP 21 ter-
kait janji Mentri dan janji Presiden 
atas pencabutan izin konsesi PT lUM 
di Tebingtinggi Timur. Seperti kita 
ketahui, Pulau Tebingtinggi timur itu 
salah satu pulau yang mayoritas tanah 
gambut. dan di sana juga masyarakat 
selama ini mampu dan arif  mengelola 
gambut. Tapi terjadi kebakaran hebat 
di 2014 di sana akibat pulau tersebut 
dikapling-kapling karena izin PT lUM 
dan PT NSP. Kawasan tersebut diek-
sploitasi sehingga gambutnya rusak.
Nah, isu kebakaran dan isu gambut 
menjadi penting juga dibahas pada per-
temuan di Paris kemarin. Oleh janjinya 
Menteri, wilayah gambut tidak boleh 
dieksploitasi lagi. Tidak ada izin baru 
lagi sekaligus memperbaiki kondisi 
gambut yang rusak dimasa lalu.
Agenda lainnya, mengenai percepatan 
perhutanan sosial. Izin konsesi di Pulau 
Tebingtinggi Timur harus dicabut seh-
ingga isu perubahan iklim, perhutanan 
sosial bisa dilakukan dengan baik.

Langkahnya seperti apa?

Seperti yang saya sampaikan tadi. den-
gan mencabut izin konsesi PT lUM di 
Pulau Tebingtinggi Timur. Ini merupa-
kan janji Presiden Joko Widodo saat 
kunjungannya pada waktu lalu. Pen-
cabutan izin konsesi PT lUM ini juga 
menjadi statement Mentri Siti Nurbaya 
di Paris kemarin.
Cik Manan perwakilan masyarakat 
Tebingtinggi Timur yang hadir pada 
saat itu mendengarkan langsung per-
nyataan Mentri Siti Nurbaya. Ini salah 
satu kemenangan kecil yang pasti bah-
wa komitmen ini bisa terlaksana.

Kenapa hanya PT LUM yang dicab-
ut izinnya?

Sebetulnya banyak lagi wilayah lain di 
Riau. Kita ingin melihat pencabutan 
izin konsesi PT lUM bisa menjadi 
semacam langkah awal.
di rezim Mentri ini pertama kali izin 
dicabut. Sudah 70 tahun Indonesia 
merdeka belum pernah itu terjadi di 
Riau. Ini momentum pertama di In-
donesia pemerintah hadir untuk mem-
perbaiki tata kelola hutan yang salah 
dimasa lalu.
Kemarin ada beberapa perusahaan 

yang diumumkan oleh Mentri terlibat 
melakukan pembakaran hutan dan lah-
an. Bagaimana dengan perusahaan ini?
di forum tidak ada dibahas. Pada per-
temuan kemarin kita fokus kampanye 
pada wilayah kelola. Bukan pada ka-
sus. dan kasus itu tidak ada disinggu-
ng pada pertemuan itu. 30 perusahaan 
yang kemarin hanya kita laporkan ke 
dirjen Penegakan Hukum Kementrian 
lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ada juga rencana mencabut izin 
14 perusahaan yang terindika-
si melakukan pembakaran hutan. 
Bagaimana dengan itu?
 
Itu sebetulnya momentum yang te-
pat bagaimana izin konsesi yang salah 
itu diserahkan pada masyarakat untuk 
dikelola. Sehingga 14 perusahaan yang 
terancam dicabut izinnya, segera dike-
luarkan SK nya juga SK penyerahan 
konsesi tersebut pada masyarakat.
Sehingga 12,7 hektar untuk percepatan 
hutan desa itu bisa tercapai. Kasus ke-
bakaran bisa menjadi alasan bagaimana 
izin itu bisa dicabut.

Apa tindakan selanjutnya setelah 
izin ini dicabut?

diserahkan pada masyarakat untuk 
dikelola. dengan salah satu alternat-
ifnya hutan desa tadi. Ntah nanti itu 
dengan logging, sagu, karet dan un-
tuk perhutanan juga. Semuanya untuk 
kepentingan masyarakat. Penyerahan 
pengelolaan hutan pada masyarakat 
setelah izin dicabut ini juga pertama 
kali terjadi di Indonesia khususnya di 
Riau. Sekali lagi, ini menjadi  kemenan-
gan kecil bagi masyarakat.

Ada dana juga yang akan diberikan 
pemerintah?

Untuk pelaksanaan percepatan hutan 
desa, pemerintah juga harus memberi 
dukungan termasuk dukungan pen-
danaan. Selain itu pemerintah juga ha-
rus membina dan mendampingi mas-
yarakat dalam mengelola hutan.
Model tata kelola seperti apa yang akan 
ditawarkan pada masyarakat?
Hutan desa. Mengacu pada Permenhut.

Perlu ada peraturan baru?

Gak perlu.

Jokowi juga menyampaikan pidato 
di Paris. Bagaimana menurut anda 
isi pidato tersebut?

lebih tegas. Presiden komitmen di de-
pan dunia internasional bahwa gambut 
kita itu tidak boleh dirusak lagi dimasa 
mendatang.
Ada upaya percepatan, bagaimana 
hutan yang dirusak diperbaiki melalui 
badan restorasi gambut.
di zaman SBY mereka lebih banyak 
menjaga kawasan-kawasan konserva-
si. Seharusnya itu tidak masuk dalam 
skema penuruan emisi. Jokowi lebih 
tegas dan lebih terukur mengintervensi 
wilayah-wilayah guna mengurangi emisi 
karbon tadi.

Jokowi juga minta bantuan dana 
dari dunia internasional untuk men-
gatasi ini. Bagaimana pendapat 
anda?

Kita bukan bicara pendanaannya. Kita 
bicara bagaimana komitmen yang ter-
ukur dalam upaya pengurangan emisi 
tadi. Sebab kebakaran yang terjadi itu 
sebagian besar di wilayah  gambut. Nah 
salah satu target pemerintah untuk 
mencegah kebakaran hutan dan lahan 
dengan membentuk Badan Restorasi 
Gambut tadi.
BRG bisa berjalan dengan cepat jika 
ada pendanaan dari internasional untuk 
mendukung itu.

Di Akhir pertemuan juga ada pen-
andatangan Paris Agreement. Apa 
bunyinya?

Kita tidak tahu. Apakah yang kita bic-
arakan tadi tertuang di sana atau tidak.

Setelah pertemuan itu, apa tindakan 
Walhi Riau untuk daerah Tebing-
tinggi Timur ini?

Salah satunya besok. Ada agenda per-
temuan terfokus dengan Kementerian 
lingkungan Hidup untuk percepatan 
pencabutan SK, sama model tata kelola 
masyarakat dan penyerahan pada mas-
yarakat akan dibahas besok. dan juga 
kita dengar, Februari nanti secara sim-
bolis akan diserah oleh Kementerian 
pada Pemerintah Tebingtinggi Timur.
Ini juga proses yang baik dan tidak kita 
perkirakan sebelumnya.#
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UAV (UNMANNED AERIAL VE-
HICLE) lebih dikenal dengan istilah 
drone merupakan wahana udara yang 
tanpa penumpang atau awak (manusia), 
dikendalikan oleh pengendali jarak jauh 
remot kontrol. 

Kemampuannya yang dikendalikan 
dari jarak jauh dan tanpa awak seh-
ingga dapat menghindarkan korban 
jiwa manusia apabila digunakan pada 
tempat-tempat atau area yang sangat 
beresiko. Selain itu, bentuknya yang 
kecil dan mudah dibuat juga membuat-
nya lebih ekonomis atau biayanya lebih 
murah.

Pada awalnya penggunaan drone ha-
nya untuk keperluan militer. Namun 
saat ini drone sudah banyak digunakan 
untuk keperluan non militer seperti pe-
metaan, pemantauan bencana, peman-
tauan lalu lintas dan lain sebagainya. 
Pada drone dapat dipasang kamera atau 
sensor-sensor lainnya yang dapat dise-
suaikan dengan kebutuhan pengguna.

dengan segala kemudahannya, teruta-

ma biaya yang relatif  lebih murah drone 
dapat menjadi solusi dalam melakukan 
pemantauan dan pemetaan suatu ka-
wasan. Terutama untuk mendapatkan 
tampilan kawasan dari udara kondisi 
terkini. Sehingga kita bisa mendapat 
informasi situasi terbaru dari sebuah 
kawasan yang diinginkan.

drone bisa menjadi jawaban atas ken-
dala yang selama ini terjadi pada citra 
satelit, yang terkadang  lokasi yang 
menjadi target tidak tersedia, citra yang 
tertutup oleh awan, data yang tidak up-
date biaya yang lumayan mahal untuk 
mendapatkan data tertentu dan lain se-
bagainya.

Bagi Jikalahari, sebagai sebuah lembaga 
yang fokus dalam memantau pengelo-
laan hutan di Riau sudah tentu teknolo-
gi ini sangat membantu dalam melaku-
kan pemantuan kondisi hutan yang ada 
di Riau.

Pada November 2015, Jikalahari dan 
Walhi bekerjasama dengan Swandiri 
Institute mencoba mengaplikasikan te-

Pemanfaatan 
Drone untuk 
Pemantau-
an Kondisi 
Hutan dan 
Lahan
Oleh Gilda Pudika

knologi drone guna melakukan peman-
tauan lokasi bekas kebakaran hutan 
dan lahan yang terjadi beberapa bulan 
sebelumnya. lokasi yang dipilih adalah 
area konsesi PT. Setia Agrindo lestari 
(SAl) yang berada di desa Pungkat 
Kecamatan Gaung Kabupaten Indra-
giri Hilir. Pemilihan lokasi ini berawal 
dari laporan Tim investigasi eoF yang 
mendapatkan temuan lokasi terbakar 
di area konsesi PT. SAl dan kebakaran 
terjadi pada hutan alam di sepanjang 
Sungai Rawa. Kebakaran tersebut ter-
jadi pada bulan Agustus 2015, diduga 
ada indikasi kesengajaan pembakaran 
untuk kepentingan pembersihan lahan 
yang dilakukan oleh PT. SAl.

diperkirakan hutan alam yang tersisa 
yang terdapat di dalam kawasan konse-
si PT. SAl ini sekitar 3.373 Ha pada 
Juli 2015 hasil pantauan dengan Citra 
landsat 8. dengan didukung oleh mas-
yarakat desa Pungkat yang menolak 
keberadaan perusahaan ini, pemantau-
an dengan menggunakan drone dilaku-
kan di atas kawasan yang mengalami 
kebakaran pada bulan Agustus lalu.

Hasil pantauan dengan menerbang-
kan drone di kawasan bekas terbakar 
tersebut menunjukkan bahwa lahan 
bekas terbakar sudah dibersihkan dari 
sisa pembakaran sebelumnya dengan 
menggunakan alat berat. dari pen-
gamatan yang dihasilkan oleh drone 
menunjukkan bahwa diduga kuat keba-
karan yang terjadi di PT. SAl dilaku-
kan dengan sengaja. Ini dilihat dari 
lahan yang sebelumnya terbakar sudah 
dibersihkan dan dibangun kanal siap 
untuk ditanami sawit. dapat dilhat 
pada area yang dipantau oleh drone 
bahwa dari Juni hingga November lu-
asan hutan alam berkurang sekitar 11,5 
Ha. Hasil Pantauan drone yang diover-
lay dengan Citra landsat 8. #
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A. SEKAPUR SIRIH

SEPANJANG JANUARI-NOVEM-
BER 2015, Rakyat Riau menghirup 
polusi kabut asap dari pembakar hutan 
dan lahan gambut. 

Polusi asap kian pekat dan menyelim-
uti Riau terparah sejak Juni-Novem-
ber 2015. ISPU  selalu berada di level 
“Berbahaya”, bahkan melebihi ambang 
batas ISPU. 

Rakyat Riau marah besar, lantaran Plt 
Gubernur baru menetapkan status 
“Tanggap darurat” pada 14 Septem-
ber 2015, itupun setelah Rakyat Riau  
mendesak Presiden Jokowi dan Ment-
eri lingkungan Hidup dan Kehutanan 
melalui media sosial. 

Sejak saat itu tujuh posko baru sibuk 
bekerja, meski dengan pelayanan ku-
rang dan seadanya, korban terpapar 
asap hanya diberi masker bedah, vita-
min, dan hanya tiga titik posko yang 
menyediakan oxycan dan oksigen por-
table. di tengah amarah rakyat, lima 
warga Riau meninggal akibat meng-
hirup polusi kabut asap: tiga anak kecil 
dan dua orang dewasa. 

Rakyat Riau berduka: Lebih dari 97.139 
warga korban polusi kabut asap men-
derita infeksi saluran pernafasan akut 
(ISPA) 81.514 orang, pneumonia 1.305 
orang, asma 3.744 orang, iritasi mata 
4.677 orang, iritasi kulit 5.899 orang . 
Bandara tutup hampir dua bulan. Seko-
lah libur. Warga mengungsi. doa dan 
harapan satu-satunya: hujan. 

Pertengahan November 2015, Riau 
dilanda hujan lebat. Asap perlahan 
menghilang. desember 2015, Rakyat 
Riau kembali menghirup udara bersih, 
hujan kerap turun membasahi tanah 
Riau. 

di tengah Rakyat Riau menghirup uda-
ra bersih, BMKG Riau kembali merilis 
data: Januari-Oktober 2015, Riau kem-
bali dilanda kemarau panjang dan el 
Nino. 
Cerita itu berulang kembali, tahun-ta-

hun sebelumnya, BMKG selalu men-
yampaikan predisksi cuaca terkait ke-
marau panjang dan el Nino. 

Apa yang dilakukan pemerintah? Baru 
massif  bekerja, setelah polusi kabut 
asap pembakar hutan dan lahan gam-
but menyelimuti Riau, meninggalkan 
dampak di berbagai aspek kehidupan 
hingga korban jiwa.  

Andai saja, kinerja pemerintah pu-
sat dan daerah selangkah lebih maju 
dibanding pembakar hutan dan lahan 
gambut, Rakyat Riau tidak akan terpa-
par  polusi kabut asap, bila Plt Guber-
nur Riau dan KLHK:
• Mengimplementasikan  Pergub 

No 5 tahun 2015 tentang Pelak-
sanaan Rencana Aksi Pencegahan 
Karhutla di Propinsi Riau 

• Menjalankan 19 Renaksi Gerakan 
Nasional Penyelamatan Sumber 
daya Alam yang diinisiasi oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi

PERGUB NO 5 TAHUN 2015, 
MIMPI RIAU TANPA ASAP—
MINIM REALISASI

ARSYAJULIANDI RAHMAN, Plt 
Gubernur Riau pada Februari 2015 
menandatangani Peraturan Gubernur 
(Pergub) No 5 Tahun 2015 tentang 
Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegah-
an Karhutla di Riau. Pergub ini terbit 
karena pada 2013 dan 2014 Riau dilan-
da karhutla. Inti Pergub, tahun 2015 
Riau tanpa asap dengan melakukan 
serangkaian upaya pencegahan dan 
memperbaiki tata kelola kehutanan 
Riau. Pergub juga dirancang agar meli-
batkan segenap elemen masyarakat, pe-
merintah daerah dan pemerintah pusat, 
melalui;

Perbaikan kebijakan perlindungan di 
kawasan rawan kebakaran. Tindakan 
yang direncanakan ialah menetapkan 
wilayah gambut dalam sebagai kawasan 
lindung di Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) provinsi/kabupaten/kota. 

Ukuran keberhasilan dari rencana ini 

ialah terbentuknya metode dan tim 
verifikasi kedalaman gambut dan satu-
an hidrologi lahan gambut di Riau. Ini 
dapat bekerjasama dengan KlHK ser-
ta Kementrian Pertanian. dilanjutkan 
dengan dilaksanakannya proses verifi-
kasi kedalaman gambut dan tersedian-
ya peta hasil inventarisasi ke dalaman 
gambut tersebut. Perlu dicatat peta ini 
juga dilengkapi dengan delineasi yang 
tegas antara kawasan gambut dalam 
dan gambut tidak dalam.

Juga perlu dilakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap perusahaan pe-
megang konsesi khususnya yang be-
rada di kawasan gambut dalam. Ini 
menyikapi hasil audit UKP4 bersama 
instansi terkait terhadap 17 perusahaan 
yang menjadi objek audit: 15 perusa-
haan HTI, 1 HPH, 1 HTI Sagu dan 5 
HGU yang beroperasi di enam kabu-
paten. Perusahaan objek audit yang 
tidak melaksanakan rekomendasi audit 
untuk perlindungan lahan gambut akan 
dikenakan sanksi administrasi. 

Tindakan selanjutnya untuk perbaikan 
kebijakan, memastikan perusahaan 
melaksanakan tata kelola air untuk me-
mastikan gambut tetap basah dalam 
rangka mencegah kebakaran hutan 
dan lahan. Juga penutupan kanal untuk 
menjaga lahan gambut tetap basah dan 
tidak terbakar di Sungai Tohor sesuai 
komitmen Jokowi.

Pelaksanaan evaluasi konsesi perusa-
haan yang kawasannya terbakar. Untuk 
melaksanakan rencana ini, maka akan 
dibentuk tim evaluasi terhadap perusa-
haan dalam mengelola konsesinya.

Penguatan kapasitas pemerintah daer-
ah dalam resolusi konflik. Peningkatan 
ini dengan menyelesaikan konflik di 17 
konsesi objek audit dan membentuk 
tim resolusi konflik serta pemetaan 
konflik. 

Penguatan sistem informasi karhutla. 
Membangun sistem informasi yang 
terintegrasi dengan karhutla monitor-
ing system (KMS) BP Redd+. Juga 

Catatan Akhir  Tahun 2015 Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari)

Rakyat Riau Terpapar Polusi Kabut Asap, Buruk Rupa 
Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Andai saja, kinerja pemerintah pusat dan daerah selangkah lebih maju dibanding pembakar hutan dan lahan gambut, Rakyat Riau tidak 
akan terpapar polusi kabut asap.
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peta rawan kebakaran Kemenhut dan 
sistem peringatan dini musiman keba-
karan hutan dan lahan (SPdMKHl) 
BP Redd+.

Penguatan legislasi. Penyusunan pera-
turan kepala daerah yang mengatur 
seluruh aspek secara detail terkait den-
gan pencegahan karhutla.

Pengawasan berjenjang. Pengua-
tan sistem dan kelembagaan dengan 
melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap perusahaan pemegang izin 
konsesi. Selain itu diperlukan optimal-
isasi sistem koordinasi serta evaluasi 
izin lingkungan perusahan perkebunan 
untuk pencegahan dan penanggulan-
gan karhutla.

dilanjutkan dengan penegakan hukum 
administrasi terhadap perusahaan yang 
tidak melaksanakan rekomendasi hasil 
audit. Tak hanya sampai di sana, akan 
dibentuk juga sistem evaluasi berkala 
atas pelaksanaan rekomendasi hasil au-
dit.

Pemberdayaan masyarakat oleh peru-
sahaan. Hal ini dengan dibentuk dan 
diberdayakannya Masyarakat Peduli 
Api (MPA) di setiap kawasan rawan 
kebakaran. Terutama di 17 perusahaan 
yang diaudit sesuai dengan yang di-
hasilkan SPdMKHl

dukungan pembukaan lahan tanpa ba-
kar (PlTB) dan insentif. Menyediakan 
sarana prasarana PlTB bagi 
masyarakat dengan menggu-
nakan teknologi yang ekono-
mis. Juga adanya pemberian 
insentif  bagi masyarakat yang 
melaksanakan PlTB. Sehing-
ga diperlukan penyediaan an-
ggaran khusus dan akses an-
ggaran yang memadai dalam 
APBd provinsi/kabupaten/
kota untuk mendukung as-
pek pencegahan dapat dilak-
sanakan.
 
dalam pasal 4 Pergub 5 tahun 
2015 ini dijelaskan bahwa ren-
cana aksi pencegahan karhutla 
ini ditargetkan dapat disele-
saikan keseluruhannya pada 
tanggal 31 desember 2015. 

GNPSDA KPK DAN 19 
RENAKSI PEMDA. 

DI TENGAH DEFOR-
E S TA S I - D E G R A DA S I 

terjadi secara terstruktur, sistematis 
dan masif  di Riau melalui produk hu-
kum yang menguntungkan korporasi, 
Komisi Pemberantasan Korupsi be-
rupaya menghentikan praktek-praktek 
tersebut melalui Gerakan Nasional 
Penyelamatan Sumber daya Alam, 
salah satunya di Propinsi Riau. 

Pasca penandatanganan Rencana Aksi 
Gerakan Nasional Penyelamatan Sum-
berdaya Alam (ReNAKSI GNPSdA) 
34 Gubernur (Februari 2015) bersa-
ma Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK), Gubernur Riau belum mewu-
judkan Renaksi tersebut. 

dalam paparannya pada Rapat Mon-
ev Korsup KPK tanggal 24-25 Maret 
2015 di Medan.  Arsyajuliandi Rahman 
Plt Gubernur Riau pada intinya men-
yampaikan:
1. Pemerintah Provinsi Riau meng-

harapkan Kementerian lH dan 
Kehutanan dapat merevisi ten-
tang SK.673/MeNHUT-II/2014 
tentang Perubahan Peruntukan 
Kawasan Hutan Menjadi Bu-
kan Kawasan Hutan Seluas ± 
1.638.249 Ha, Perubahan Fungsi 
Kawasan Hutan Seluas ± 717.543 
Ha dan Penunjukan Bukan Ka-
wasan Hutan Menjadi Kawasan 
Hutan Seluas ± 11.552 Ha di 
Propinsi Riau dan SK.878/MeN-
HUT-II/2014  tentang Kawasan 
Hutan di Propinsi Riau, dengan 
tetap mengacu pada Rekomendasi 

Tim Terpadu (scientific autority) 
yang dibentuk oleh Menteri Ke-
hutanan sebagai dasar penyusunan 
pola ruang dalam RTRW Provinsi 
Riau, sehingga Pemerintah daerah 
dapat segera menetapkan RTRW 
sebagai dasar pemanfaatan dan 
pengendalian ruang di daerah.

2. Alokasi dana yang memadai dari 
Kementerian lH dan Kehutan-
an untuk melakukan penyelesaian 
pengukuhan dan pengamanan ka-
wasan hutan pada hutan produksi 
dan hutan lindung.

3. dukungan pendanaan yang me-
madai dalam pencegahan dan pen-
anggulangan kebakaran hutan dan 
lahan.  

Hanya poin 1 dan 2 yang masuk dalam 
konteks GNPSdA. 

Plt Gubernur Riau memandang GN 
PSdA hanya untuk mendukung “Pem-
bangunan Fisik Riau” dengan cara 
mengacu pada tim terpadu sebagai 
dasar penyusunan pola ruang dalam 
RTRW Riau. Menurut analisa Jikalaha-
ri, hasil kajian tim terpadu masih men-
gakomodir TGHK yang masih berupa 
penunjukan, dan belum memenuhi un-
sur yang diisyaratkan GNPSdA. 

Padahal ada 19 Renaksi Pemda Riau 
(Gubernur dan Bupati/Walikota). Re-
naksi tersebut mengacu pada hasil kaji-
an KPK dengan fokus area yaitu: 
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1. Penyelesaian Pengukuhan Ka-
wasan Hutan, Penataan Ruang dan 
Wilayah Administrasi

2. Penataan Perizinan Kehutanan 
dan Perkebunan

3. Perluasan Wilayah Kelola Mas-
yarakat

4. Penyelesaian Konflik Kawasan 
Hutan

5. Penguatan Instrumen lingkungan 
Hidup dalam Perlindungan Hutan

6. Membangun Sistem Pengendalian 
Anti Korupsi

Karhutla kembali melanda Riau lan-
taran Pemeritah Pusat dan daerah ti-
dak menjalankan Pergub No 5 Tahun 
2015 dan GNPSdA KPK. Akibatnya, 
sepanjang tahun 2015, deforestasi dan 
degradasi lahan gambut terus terjadi, 
juga karhutla masih tetap menjadi per-
soalan yang belum berhasil dituntas-
kan. 

B. KASUS DEFORESTASI-DE-
GRADASI

Tutupan Hutan Riau Tersisa Tahun 
2015

PANTAUAN CITRA SATELIT 
LANDSAT 8, menunjukkan luas 
hutan Riau tersisa pada 2015 sekira  
1,644,862.00 Ha. data tutupan hutan 
Jikalahari tahun 2013 luasan hutan ter-
sisa sekira 2,005,512.96 Ha.  

Perkiraan bahwa luas hutan yang men-
galami deforestasi sepanjang 2013-
2015 sekira 373,373.07 Ha:  sekira 
139,552.95 Ha deforestasi terjadi pada 
kawasan konsesi IUPHHK, sisanya 
sekira 233,820.12 Ha berada di ka-
wasan bukan IUPHHK. 

Korporasi penyumbang deforestasi 
terbesar PT. Riau Andalan Pulp & Pa-
per seluas sekira 29,330.36 Ha dan PT. 
Sumatera Riang lestari seluas sekira 
10958.79 Ha. Kedua grup ini terafilia-
si dengan APRIl (Raja Golden eagle, 
milik taipan Sukanto Tanoto). 

FENOMENA KEBAKARAN 
HUTAN DAN LAHAN 

Sepanjang Juni-Oktober 2015, Bank 
dunia  merilis luas karhutla di Riau 
139.000 ha, kerugian 19 triliun. lebih 
dari 97.139 warga korban polusi kabut 
asap menderita infeksi saluran perna-
fasan akut (ISPA) 81.514 orang, pneu-
monia 1.305 orang, asma 3.744 orang, 
iritasi mata 4.677 orang, iritasi kulit 
5.899 orang  dan 5 orang meninggal 

dunia. 

lambannya pemerintah menyelamat-
kan rakyat korban polusi kabut asap, 
dari “bencana” yang begitu besar, 
rakyat Riau melakukan upaya litigasi 
baik investigasi lapangan, seruan kepa-
da pemerintah, aksi solidaritas hingga 
pemantauan kasus-kasus kebakaran 
hutan dan lahan  digelar di pengadilan.

Gerakan memprotes pemerintah—
terutama Plt Gubernur Riau-- karena 
lamban menangani korban polusi asap 
melalui aksi demonstrasi dan sosial me-
dia melalui hastag #melawanasap ber-
munculan sepanjang rakyat terpapar 
asap. 

Bantuan solidaritas dari luar Riau ber-
datangan memberi bantuan masker. 
Jikalahari bersama www.kitabisa.com 
berhasil mengumpulkan donasi sebesar 
Rp 45.030.920, untuk disalurkan kepa-
da korban terpapar asap. Bantuan yang 
disalurkan berupa Masker N-95 dan 

Osigen tabung portable. Cara penyal-
uran dilakukan dengan beberapa cara, 
mendrop ke anggota Jikalahari yang 
melakukan pembagian masker kepada 
warga Pekanbaru. Jumlah masker yang 
telah dibagikan oleh Jikalahari dari do-
nasi kitabisa.com berjumlah 167 kotak 
N-95 dan oksigen tabung berjumlah 12 
unit.

ANALSIS HOTSPOT JIKALAHA-
RI 2015 

SATELIT TERRA-AqUA MODIS 
merekam 8.399 Hotspot di Provinsi 
Riau sepanjang  tahun 2015. Berdasar-
kan pantauan Jiklahari 3.355 berada 
pada kawasan konsesi IUPHHK dan 
458 berada pada konsesi HGU.

Jika dilihat sebaran Hotspot per kabu-
paten, maka dapat dilihat bahwa jumlah 
Hotspot terbanyak terdapat di Kabupt-
en Pelalawan.

Jikalahari bersama koalisi eyes on the 
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Forest (eoF) sepanjang Oktober - No-
vember 2015, melakukan investigasi 
kebakaran di dalam 37 konsesi HTI 
dan Sawit .  EoF menemukan:

• Adanya pohon kelapa sawit beru-
sia muda yang dibakar karena di-
anggap tidak produktif

• Adanya pembukaan jalan baru 
yang membelah konsesi setelah ti-
dak lamaterjdai kebakaran

• Adanya temuan bekas kayu/ puing 
kayu sebagai bahan bakar menun-
jukan dugaan unsur kesengajaan

• Pembuatan parit kecil (1-1,5m) 
sebagai pembatas aliran api dari 
blok yang ditargetkan menuju blok 
yang memang sengaja dicegah ke-
bakaran.

• Adanya operasi alat berat pada 
saat asap masih mengepul atau 
setelah kebakaran terjadi

• Adanya pembersihan lahan yang 
secara halus menghilangkan jejak 
bekas lahan kebakaran, namun 
masih ada indikasi kawasan ba-
rusaja mengalami kebakaran

• Adanya temuan bibit kelapa sawit 
disekitar lokasi konsesi yang 
terbakar

• Sebagian besar pembakaran 
terjadi di lahan gambut yang 
jelas memicu pelepasan kar-
bon yang besar ke udara

• Hutan lindung yang luasnya 
sedikit tersisa dan kurang me-
menuhi peraturan tataruang 
HTI pun banyak mengala-
mi pembakaran periode ini. 
Koalisi eOF mempertanya-
kan komitmen kelestarian in-
dustry pulp and papper terh-
adap kelestarian lingkungan.

PENEGAKAN HUKUM 
KLHK ATAS KORPORASI 
KARHUTLA

SEPANJANG 2015, ter-
kait karhutla dalam areal 
korporasi, KlHK telah 
mencabut izin HPH PT 
Hutani Sola lestari (PT 
HSl), dan membekukan 
dua izin PT Sumatera Riang 
lestari blok Rupat dan PT 
langgam Inti Hibrindo. 

Sepanjang 2015 pula, 
KlHK memproses perkara 
karhutla tahun 2013-2014. 
KlHK memenangkan per-
kara pidana atas Kosman 
Siboro, karyawan PT Jatim 
Jaya Perkasa (perusahaan 
sawit, supplier Wilmar 

grup) setelah majelis hakim memvonis 
Kosman dua tahun penjara, denda Rp 
1 Milyar . Seluas 120 ha lahan PT Ja-
tim Jaya Perkasa kebakaran pada tahun 
2013. 

KlHK juga menggugat perdata PT Ja-
tim Jaya Perkasa dengan gugatan keru-
gian ekologis akibat lahannya terbakar 
pada 2013. Proses sidang berlangsung 
di PN Jakarta Utara . PT National Sago 
Prima juga digugat oleh KlHK di Ja-
karta . Tahun 2013-2014 ada 10 kor-
porasi menjadi tersangka oleh KlHK. 
Selain menempuh jalur pidana, KlHK 
juga menggugat perdata korporasi 
tersebut. 

PENEGAKAN HUKUM POLDA 
RIAU ATAS KORPORASI KAR-
HUTLA

POLDA RIAU MENETAPKAN 18 
korporasi tersangka karhutla sepanjang 
tahun 2015. dari 18 korporasi itu, 11 
perusahaan HTI dan 7 Sawit.

Baru tiga perusahaan menjadi tersang-
ka, yaitu PT langgam Inti Hibrindo, 
PT Alamsari lestari dan PT Palm, ke-
tiganya perusahaan sawit. Ketiga peru-
sahaan tersebut belum P-21, berkasnya 
masih bolak-balik Polda Riau dan Ke-
jaksaan Tinggi Riau. Ini rekor terbesar 
Polda Riau menetapkan 18 tersangka 
korporasi. 

TUJUH TAHUN SP3 14 PERUSA-
HAAN HTI 

Pada 22 desember 2015, tepat tujuh 
tahun SP3 atas 14 perusahaan HTI 
diduga melakukan illegal logging. Jika-
lahari mendesak agar Presiden Jokowi 
membuka kembali kasus tersebut, se-
lain adanya fakta baru kasus korupsi 
kehutanan yang membuktikan bahwa 
IUPHHKHT HTI berada di atas hutan 
alam dan illegal. 

Pada 22 desember 2008, Kapolda Riau 
Brigjen Hadiatmoko menerbitkan Su-
rat Penghentian Penyidikan Perkara 
atas 14 perusahaan diduga melakukan 
illegal logging di Riau, karena perusa-
haan tersebut memiliki “izin”. dasar 
“memiliki izin” setelah ahli dari Ke-
menterian Kehutanan bernama Bejo 
Santoso menyebut perusahaan memi-
liki “izin”.” Padahal, izin perusahaan 
telah menebang hutan alam Riau untuk 
dijadikan produksi pulp and paper. 

Brigjen Sutjiptadi Kapolda sebelum 
Brigjen Hadiatmoko, sepanjang 2006-
2008, telah menetapkan pengendali ter-
masuk pengurus korporasi tersangka 
dengan  menangkap 90 truk kayu dan 
menyita 2 juta meter kubik log tanpa 
dokumen resmi. 

Barang bukti itu terlacak milik 14 peru-
sahaan pemasok kayu untuk PT RAPP 
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dan PT Indah Kiat Pulp and Paper 
yang terafiliasi dengan APRIL dan APP 
Grup. Beberapa hari sebelum diganti 
oleh Hadiatmoko, Sutjiptadi melapor-
kan kasus illegal logging Riau ke Komi-
si Pemberantasan Korupsi (KPK). 

KPK membuktikan berdasarkan putu-
san hakim sepanjang 2008-2014 terp-
idana dua Bupati, Tiga Kepala dinas 
Kehutanan Propinsi Riau dan Guber-
nur Riau menerbitkan IUPHHKHT 
dAN RKT untuk 20 perusahaan HTI 
di atas hutan alam mengandung unsur 
korupsi. Artinya izin perusahaan itu di-
peroleh dengan menyuap pejabat pub-
lik.

Tiga dari 14 perusahaan itu terlibat da-
lam korupsi IUPHHKHT dan RKT 
alias korupsi kehutanan Riau. Satgas 
Pemberantasan Mafia Hukum bentu-
kan Presiden SBY pada 2009 juga me-
nemukan bahwa SP3 14 perusahaan 
tersebut dapat dibuka kembali pasca 
putusan hakim yang sudah berkekuatan 
hukum tetap.

Presiden bisa mendesak Polri untuk 
membuka kembali, sebab Polri berada 
langsung dibawah Presiden. Namun, 
rekomendasi temuan itu tidak dijalank-
an Presiden. Presiden SBY justru me-
nutup Satgas Pemberantasan Mafia 
Hukum yang ia bentuk sendiri setelah 
tidak mampu melawan SP3 Ilog Riau.

Hasil eksaminasi Publik atas SP3 Il-
log Riau inisiasi Jikalahari bersama 
ICW juga menemukan bahwa SP3 Il-

log Riau mengandung cacat prosedur-
al dan menabrak beberapa aturan ter-
kait. Mendasari putusan hakim yang 
berkekuakatan hukum tetap atas kasus 
korupsi kehutanan Riau, itu bisa men-
jadi bukti kuat dapat membuka SP3 Il-
log Riau.

Rekomendasi majelis eksaminasi publik 
mendesak Presiden dan Polri kembali 
membuka SP3 Illog Riau dan dibawa 
ke persidangan sebagai pintau keadilan 
dan kebenaran untuk membuktikan 
apakah 14 perusahaan illog Riau ber-
salah atau sebaliknya. Rezim Presiden 
SBY takluk dengan kekuatan korporasi 
perusak hutan yang menyatu dengan 
elit politik. 

Oktober 2014, Rezim Presiden SBY di-
gantikan Jokowi. Jokowi berjanji hen-
dak melawan Mafia Sumberdaya Alam. 
Setahun Presiden Jokowi, menunjuk-
kan “suasana” hendak memperbaiki 
tata kelola kehutanan yang dimonopoli 
korporasi, salah satu caranya “mengh-
adirkan negara” dalam penegakan hu-
kum memberantas mafia hutan. Sece-
patnya, Presiden Jokowi harus segera 
memerintahkan Kapolri membuka 
kembali SP3 Illog Riau, sebab selain 
bukti mengandung korupsi, merusak 
lingkungan, bukti lainnya korporasi 
teribat pembakaran hutan dan lahan 
gambut yang mengakibatkan 6 juta 
penduduk Riau terpapar asap sepan-
jang tahun 20013-2015.

Bukankah Jokowi berjanji hendak 
memperluas ruang kelola rakyat, mem-

perbaiki gambut yang telah dirusak 
oleh korporasi dan menghentikan mo-
nopoli korporasi?

Semua janji itu bisa terealisasi jika SP3 
14 korporasi illlog Riau itu yang telah 
merusak gambut sangat dalam di Riau 
dan memonopoli hutan tanah dibu-
ka kembali, dan prosesnya diserahkan 
pada pintu terakhir keadilan: penga-
dilan .

KOMITMEN TIPU-TIPU APP 
DAN APRIL

JIKALAHARI KEMBALI ME-
NEMUKAN implementasi komit-
men FCP APP dan Komitmen SFMP 
APRIl hanya tipu-tipu dan greenwash-
ing.

FOREST CONSERVATION POL-
ICY (FCP) APP

KEBAKARAN GAMBUT DI DA-
LAM Konsesi APP. Sejak 1 Februari 
2013, Asia Pulp and Paper (APP) ber-
komitmen menghentikan penebangan 
hutan alam, memperbaiki gambut yang 
rusak dan menyelesaikan konflik yang 
tertuang dalam Forest Conservation 
Policy (FCP). lalu, APP meluncurkan 
inisiatif  program pengelolaan praktek 
terbaik gambut (Peatland Best Practice 
Management Programme) di Jakarta 
pada 13 Agustus 2015. 

Inisiatif  ini hendak merestorasi 7.000 
hektar dari tanaman kayu komersial 
mereka, menjadi hutan gambut kemba-
li. Menurut Greenpeace Indonesia, lah-
an gambut seluas 7.000 hektar yang tel-
ah mengering akibat kanal-kanal yang 
dibangun oleh APP, akan diairi kembali 
untuk mengembalikan fungsinya seper-
ti sedia kala. 

Namun sejak FCP APP diluncurkan, 
Jikalahari masih menemukan pembu-
kaan hutan alam, pengursakan gambut 
dalam dan konflik yang tak kunjung 
selesai. 

Pada 2 Agustus 2015, Jikalahari men-
emukan satu alat berat milik PT Satria 
Perkasa Agung unit Serapung di desa 
Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, 
Kabupaten Pelalawan, sedang mem-
bersihkan semak belukar dan mene-
bang pepohonan yang terhampar di 
atas lahan gambut. 

Jikalahari menelusuri jejak-jejak eska-
vator sehabis membersihkan semak 
belukar dan menebang pepohonan dan 
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menemukan kayu-kayu bekas terba-
kar tertanam di dalam gambut dalam. 
Menurut keterangan warga lahan yang 
sedang lahan tersebut terbakar tahun 
lalu. 

Pada 22 Februari 2014, di lokasi yang 
sama saat Jikalahari melakukan investi-
gasi kebakaran hutan dan lahan gambut 
menemukan lahan gambut dan hutan 
terbakar. Investigator Jikalahari harus 
melewati jalan setapak yang kiri kanan-
nya lahan gambut terbakar dan asap 
menerpa siapapun yang melewati jalan 
setapak itu. 

Selain eskavator yang sedang bekerja 
membersihkan lahan tersebut, ada dua 
lagi alat berat sedang membersihkan 
dan menebang pepohonan, sekira 200 
meter dari tempat eskavator menebang 
pepohonan dan semak belukar. lahan 
gambut yang tadinya hijau berubah 
menjadi hamparan lahan berwarna 
tanah kuning. 

Temuan lain, pada 3 Agustus 2015, Jik-
alahari menemukan police line di dalam 
konsesi PT Arara Abadi (APP) di Siak. 
lahan gambut berwarna kehitaman 
bekas terbakar. Informasi yang dihim-
pun dari warga sekitar, kebakaran terja-
di 18 Juli 2015. Selama lebaran api ter-
us berkobar, dan berhasil dipadamkan 
oleh tim pemadam dari perusahaan. 
lahan yang terbakar berupa akasia dan 
sawit. 

Temuan eyes on the forest kebakaran 
juga terjadinya di enam konsesi PT Ar-
ara Abadi, PT Bina duta laksana, PT 
Ruas Utama Jaya dan PT Satria Perkasa 
Agung. Yang sebagian besar berada di 
atas lahan gambut. 

Asia Pulp & Paper yang secara tra-
disional melalui pemasok kayunya 
sering mencatat rekor titik panas/api 
di Riau, dan kini di Sumatera Selatan 
secara nasional, mengatakan di laman 
resminya: Kami menerapkan kebijakan 
yang jelas dan tegas: Kami tidak mem-
bakar lahan kami. Kami akan memu-
tuskan kerja sama dengan pemasok 
yang terlibat dalam tindakan pemba-
karan.i Selain itu dalam komitmen FCP 
2 dijelaskan: “APP akan mendukung 
rencana dan target pengembangan 
emisi rendah Pemerintah Indonesia 
dalam rangka mengurangi emisi gas. 
Hal ini dapat dicapai dengan memasti-
kan bahwa lahan gambut berhutan ter-
lindungi sebagai bagian dari komitmen 
mempertahankan hutan-hutan HCS 

dan HCV.”  

Konflik Masyarakat Adat Sakai Dan 
Kematian Gajah. PT Arara Abadi di 
Bengkalis menjadi cerita yang paling 
memilukan dan tidak pernah disele-
saikan dengan APP. 

Di dalam konsesi tersebut: pohon saw-
it, pohon akasia, rumah permanen, 
rumah terbuat dari kayu, lahan akasia 
bekas terbakar, pagar dari kawat besi 
yang melilit kayu-kayu tegak di dalam-
nya ada tanaman sawit berumur 1-2 
tahun, juga perusahaan sedang panen 
akasia, ada 25 tenda yang dibangun 
oleh masyarakat adat Batin Beringin 
Sakai yang dibangun sejak April 2014 
atas klaim seluas 7.128 ha lahan mereka 
masuk dalam konsesi perusahaan. 

Semua pemandangan itu berada dalam 
konsesi PT Arara Abadi distrik duri. 
Selain itu, kematian gajah terjadi pada 
Februari dan Juni 2015. Gajah ditemu-
kan mati dalam konsesi PT Arara Aba-
di. Konflik dengan masyarakat adat 
Sakai yang terjadi sejak PT Arara Abadi 
beroperasi di Riau, terjadi saban tahun, 
dan tidak pernah selesai. 

SUISTAINABLE MANAGEMEN 
FOREST POLICY (SMFP) APRIL

PADA 28 JANUARI 2014, APRIl 
menerbitkan Sustainable Forest Mana-
jement Policy (SFMP) atau komitmen 
Kebijakan Pengelolaan Hutan lestari. 

Namun, belum sampai dua bulan, 
APRIl telah melanggar komitmen 
Kebijakan Pengelolaan Hutan lestari 
PT Riau Andalan Pulp and Paper 
(PT RAPP)—salah satu anak usaha 
APRIl--menebang hutan alam, meng-
gali gambut untuk kanal dan beroper-
asi di dalam areal desa Bagan Melibur 
yang jadi tempat pemukiman dan ber-
tani masyarakat Pulau Padang jauh se-
belum Indonesia merdeka. 
lantas pada 3 Juni 2015, APRIl kem-
bali meluncurkan kebijakan APRIl da-
lam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 
Jilid 2.0 (Sustainable Forest Manage-
ment Policy/ SFMP). Menurut APRIl 
ini dibuat dengan masukan-masukan 
dari Stakeholder Advisory Committee 
(SAC) dan para pemangku kepentin-
gan lainnya dari masyarakat sipil (civil 
society). Kebijakan ini merupakan se-
buah evolusi dari Kebijakan SFMP 1.0, 
yang diluncurkan pada 28 Januari 2014. 
Kebijakan ini memasukkan kerangka 
berkelanjutan (Sustainability Frame-

work) dari Royal Golden eagle (RGe).
Namun, komitmen APRIl bertentan-
gan dengan kondisi lapangan. Jikalahari 
bersama eyes On The Forest kembali 
menemukan pengrusakan gambut da-
lam akibat terjadinya kebakaran hutan 
dan lahan di dalam konsesi APRIL: PT 
CV Putri lindung Bulang, KUd Bina 
Jaya langgam, PT Bukit Batabuh Sei 
Indah, PT Bukit Raya Pelalawan, PT 
Citra Sumber Sejahtera, PT Nusa Pri-
ma Manunggal, PT Rumba lazuardi, 
PT Rimba Rokan lestari, PT Sumatera 
Riang lestari blok 4 dan 6, PT Hutani 
Sola lestari, PT Rimba Rokan Perkasa. 
dalam komitmen SFMP 2.0 yang 
diperbarui tahun ini, APRIl menga-
takan “d. APRIl has strict “No Burn” 
policy and will follow the National le-
gal requirement addressing impact of  
fires. APRIL will  continue to support 
fire prevention and fire fighting efforts 
across the landscapes in which it op-
erates; artinya “APRIl memiliki kebi-
jakan “Tanpa Bakar” dan akan mengi-
kuti kewajiban hukum Nasional dalam 
mengatasi dampak kebakaran..”

Konflik PT Rimba Rokan Lestari (PT 
RRl) dengan Masyarakat Bengkalis. 
Sekitar 5.000 warga dari delapan desa 
di Begkalis menolak kehadiran PT 
RRl, lantaran PT Rll telah mengam-
bil lahan warga. Masyarakat menyam-
paikan bahwa izin Perusahaan tersebut 
sudah sejak tahun 1998, namun tidak 
ada sosialisasi. Baru sekitar tiga bulan 
yang lalu perusahaan mengadakan per-
temuan dengan masyarakat. Saat ini 
konflik masih berlangsung. 

JOKOWI PERPANJANG MORA-
TORIUM

PRESIDEN JOKO WIDODO pada 
13 Mei 2015, memperpanjang morato-
rium dengan menerbitkan Inpres No 8 
Tahun 2015 Tentang Penundaan Pem-
berian Izin Baru dan Penyempurnaan 
Tata Kelola Hutan Alam dan Primer 
dan lahan Gambut. 
Inpres ini era Presiden SBY dimulai 
tahun 2011. Isi Inpres era Jokowi juga 
tak berbeda. Tujuannya menyelesaikan 
berbagai upaya penyempurnaan tata 
kelola hutan dan lahan gambut yang 
tengah berlangsung guna penurunan 
emisi dari deforestasi dan degradasi 
hutan. 

Inti Inpres penundaan izin baru, re-
komendasi, pemberian izin lokasi ter-
hadap hutan alam primer dan lahan 
gambut yang berada di hutan konser-
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vasi, hutan lindung, hutan produksi 
(hutan produksi terbatas, hutan pro-
duksi biasa/tetap, hutan produksi yang 
dapat dikonversi) dan area penggunaan 
lain sebagaimana tertera dalam Peta In-
dikatif  Penundaan Izin Baru.  Instruksi 
ini berlaku dua tahun ke depan. 

POLITIK RTRW PROPINSI RIAU 

PEMERINTAH PROVINSI RIAU 
mengharapkan Kementerian lH dan 
Kehutanan dapat merevisi tentang 
SK.673/MeNHUT-II/2014 tentang 
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan 
Menjadi Bukan Kawasan Hutan Selu-
as ± 1.638.249 Ha, Perubahan Fung-
si Kawasan Hutan Seluas ± 717.543 
Ha dan Penunjukkan Bukan Kawasan 
Hutan Menjadi Kawasan Hutan Selu-
as ± 11.552 Ha di Propinsi Riau dan 
SK.878/MeNHUT-II/2014  tentang 
Kawasan Hutan di Propinsi Riau, den-
gan tetap mengacu pada Rekomendasi 
Tim Terpadu (scientific autority) yang 
dibentuk oleh Menteri Kehutanan se-
bagai dasar penyusunan pola ruang 
dalam RTRW Provinsi Riau, sehing-
ga Pemerintah daerah dapat segera 
menetapkan RTRW sebagai dasar pe-
manfaatan dan pengendalian ruang di 
daerah.

Proses RTRWP Riau untuk konteks 
peruntukan kawasan hutan masih men-
jadi polemik dan kompleks. Kasus ko-
rupsi melibatkan Gubernur Riau non 
aktif  Annas Maamun dan Gulat Ma-
nurung menunjukkan rentan korupsi di 
alih fungsi kawasan hutan. Saat penga-
juan usulan revisi kedua SK 673, Gulat 
Manurung memasukkan kebun sawit-
nya di Kuantan Singingi seluas 1.188 
hektar dan Bagan Sinembah, Rohil 
seluas 1.214 hektar untuk dirubah sta-
tusnya dari kawasan hutan menjadi bu-
kan kawasan hutan. Tidak hanya Gulat 
Manurung, turut pula edison Marudut 
Marsadauli Siahaan memasukkan ke-
bunnya di duri, Bengkalis seluas 120 
hektar. 

Itu hanya satu kasus. Ada banyak ka-
sus “pemutihan” kawasan hutan untuk 
perkebunan kelapa sawit yang awalnya 
illegal dan perluasan HTI, yang masih 
gelap dan tidak transparan dalam peny-
usunan dan penerbitan SK 878 dan SK 
673 termasuk tim terpadu. 

C. ANALISIS DEFORESTA-
SI-DEGRADASI

KASUS KARHUTLA 2015 TER-

PARAH sepanjang 18 tahun terakh-
ir, pemerintah melalui Kementerian 
lingkungan Hidup dan Kehutanan 
baru kelihatan tegas terhadap korpora-
si, khusus di Riau HPH PT Hutani So-
lari lestari izinnya dicabut lantas PT 
Sumatera Riang lestari blok Rupay dan 
PT langgam Inti Hibrindo, izinnya 
dibekukan. Selain itu, Polda Riau men-
etapkan 18 korporasi tersangka karhut-
la. KlHK juga melakukan gugatan per-
data karhutla atas PT Jatim Jaya Perkasa 
dan PT National Sago Prima, keduanya 
kasus tahun 2013 dan 2014. 

Performa di atas menunjukkan angin 
segar bagi perbaikan tata kelola lingkun-
gan hidup dan kehutanan yang selama 
ini dirusak oleh pengusaha HPH, HTI 
dan perkebunan kelapa sawit skala be-
sar khususnya di Riau. 

Namun, angin segar itu tidak ada art-
inya, bila pemerintah pusat berjalan 
sendiri tanpa berkolaborasi dengan 
pemerintah daerah terutama Gubernur 
dan Bupati se Riau. 

Buruknya tata kelola kehutanan dan 
lingkungan hidup seperti proses RTR-
WP yang belum juga disahkan dan 
perbaikan gambut yang telah dirusak, 
menunjukkan pemerintah pusat dan 
daerah tidak sejalan dalam memperbai-
ki tata kelola. 

Akibatnya rakyat Riau menjadi korban 
polusi kabut asap dari pembakar hutan 
dan lahan gambut. Munculnya karhutla 
karena pencegahan dan perbaikan tata 
kelola kehutanan dan lingkungan hidup 
tidak dijalankan oleh pemerintah pusat 
dan daerah. Belum lagi pengawasan 
pemerintah atas kawasan hutan sangat 
lemah dan minim, lantaran kekuran-
gan anggaran dan sumberdaya manu-
sia, atau sarana dan prasaranan men-
jadi kendala utama, sementara jutaan 
rakyaat Riau terpapar terkena polusi 
asap. 

Untung saja, sejak November 2015 
hujan lebat mengguyur Riau. Sejenak 
Rakyat Riau kembali menghirup udara 
bersih dan kembali beraktifitas untuk 
bertahan hidup di tengah ancaman ker-
usakan ekologis. 

BMKG kembali memprediksi, Janu-
ari-Oktober 2016, Riau kembali dilanda 
musim kering dan el Nino berkepan-
jangan. dan sejak musim hujan dan 
2015 berakhir, pemerintah pusat dan 
daerah belum melakukan pencegahan 

dan perbaikan tata kelola lingkungan 
hidup dan kehutanan. 

Apalagi Pergub No 5 Tahun 2015 be-
rakhir pada 31 desember 2015, ini ber-
pengaruh terhadap anggaran berbasis 
lingkungan hidup terkait pencegahan 
dan penanganan karhutla, termasuk 
GN PSdA KPK jelang setahun belum 
juga dilaksanakan oleh Plt Gubernur 
Riau dan Bupati se Riau. Pergub No 5 
tahun 2015 juga berbicara bagian dari 
GN PSdA KPK. 

D. KESIMPULAN DAN RE-
KOMENDASI

• Plt Gubernur Riau segera 
mengimplementasikan GN PSdA 
KPK dengan cara membentuk 
tim khusus Perbaikan Tata Kelola 
lingkungan Hidup dan Kehutan-
an Riau

• Plt Gubernur Riau segera mem-
perpanjang Pergub No 5 tahun 
2015 dengan memasukkan angga-
ran berbasis lingkungan hidup dan 
evakuasi warga terkena dampak 
polusi asap dan memastikan im-
plementasinya.

• KlHK dan Plt Gubernur Riau 
segera mengkaji ulang dengan 
cara membentuk tim khusus yang 
melibatkan publik dalam proses 
RTRWP Riau, termasuk mema-
sukkan kawasan lindung gambut 
dan merevisi izin usaha di atas lah-
an gambut yang mengacu pada PP 
71 tahun 2014 dan UU 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan lingkungan Hidup. 

• KlHK segera mengumumkan 
kepada publik korporasi yang ter-
libat pembakaran hutan dan lahan 
gambut di Riau. Catatan Jikalahari, 
ada 28 korporasi yang sedang di-
tangani KlHK. Bila tidak segera 
dipublish, Jikalahari akan segera 
mempublih kepada publik. 

• Polda Riau segera menetapkan 
18 korporasi tersangka karhutla 
dan segera menyerahkan berkas 
lengkap (P21) kepada Kejaksaan 
Tinggi Riau agar segera diproses 
ke Pengadilan. 

• Komisi Pemberantasan Korupsi 
segera mengevaluasi kinerja Plt 
Gubernur Riau dan Bupati/Wa-
likota se Riau karena tidak men-
jalankan GN PSdA Riau. 

• APP dan APRIl berhenti mem-
bohongi Rakyat Indonesia terkait 
tipu-tipu Komitmen Greenwash-
ing FCP dan SFMP. #
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Tim mekanik melakukan pengecekan dan perbaikan drone (maintenance) sebelum peluncuran. Pungkat, Inhil. 
Oktober 2015 Foto: Jikalahari

Tim mekanik melakukan maintenance pesawat setelah pendaratan. Pungkat, Inhil. Oktober 2015 
Foto: Jikalahari
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Tim Ground Control Station (GCS) memantau drone dan memberitahu pilot informasi drone (kecepatan, kemiringan, jarak 
pesawat dari pilot) yang ditampilkan di Software Mission Planner. Pungkat, Inhil. Oktober 2015. Foto: Jikalahari

Tim pilot dan asisten pilot drone melakukan peluncuran drone secara manual dengan melemparkan drone ke udara (man-
ual launcher). Pungkat, Inhil. Oktober 2015. Foto: Jikalahari
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SERTA CABUT IZIN 
PERUSAHAAN

PEMBAKAR LAHAN


