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KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum wr. wb.
Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah dan
Indonesia merupakan kejadian yang harus dihindari
karena mengakibatkan hilangnya mata pencaharian,
penyakit ISPA dan gangguan kesehatan lainnya, dan
terutama berdampak serius bagi pertumbuhan dan
perkembangan anak-anak.
Anak-anak sedini mungkin harus diperkenalkan dengan
menjaga lingkungan terutama lingkungan lahan gambut
agar kelak dapat menjaga lingkungan hidup.
Dengan menjaga lingkungan berarti akan memberikan
banyak kontribusi untuk membentuk sikap ramah
lingkungan dengan cara-cara seperti tidak membakar
sampah dan tidak membakar bahan-bahan organik
seperti pohon, daun, rumput, dan batang-batang yang
mongering.
Dengan lahirnya buku cerita ini, kami harapkan dapat
dibaca oleh anak-anakku yang saya kasihi dimanapun
berada, sehingga kalian dapat membantu mengurangi
dampak kebakaran dan dapat menjelaskan kepada orang
tua untuk tidak lagi membakar sampah, lahan, dan hutan.
Kalian anak-anakku, akan menjadi generasi penerus dan
menjadi pelopor untuk mencegah kebakaran hutan dan
lahan.
DENGAN MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP TETAP BAIK, LANGIT
AKAN TETAP BIRU DAN KITA AKAN TERBEBAS DARI BAHAYA
KARHUTLA DAN KABUT ASAP. AKHIR KATA, SAYA UCAPKAN
TERIMA KASIH KEPADA UNESCO DAN CIMTROP DALAM
KARYANYA DAN KAMI NANTIKAN KEMBALI KARYA-KARYA
BERIKUTNYA.
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PROLOG
Tahun 2015, Indonesia sekali lagi menjadi pusat perhatian dunia
karena kejadian kebakaran hutan dan lahan gambut terutama di Pulau
Kalimantan dan Sumatera. Semua bermula dari terjadi kemarau
panjang akibat fenomena super El Nino yang melanda negaranegara di Asia Tenggara. Kondisi ini bertambah buruk dengan masih
dilakukannya praktek tebang-bakar untuk pembukaan hutan dan
lahan gambut tropis. Ribuan titik kebakaran mengakibatkan kabut
asap yang tebal sebagai sumber utama polusi udara. Salah satu
indikatornya adalah konsentrasi partikulat matter ukuran 10 μm (PM
10) di Palangka Raya, Kalimantan Tengah menunjukkan konsentrasi
>2.500 μg / m3 lebih tinggi daripada kebakaran di tahun sebelumnya.
Padahal batas aman PM 10 untuk kesehatan manusia adalah <400
μg/m3. Kondisi udara tahun 2015 sangat berbahaya bagi manusia
dan makhluk hidup lainnya. Visibilitas yang rendah menyebabkan
transportasi udara, darat dan sungai tidak bisa beroperasi selama
berbulan-bulan sehingga menimbulkan kerugian secara sosial dan
ekonomi baik bagi Indonesia maupun negara-negara tetangga
lainnya.

siap
pak!

ayo
terus!
jangan
sampai
merembet
ke
sekolah!

anak-anak, silakan
pasang masker kalian
dengan benar. asap
dari kebakaran hutan
di sekitar sekolah
kita makin pekat dan
meluas

uhuk!
uhuk!

ayo cepat
dipakai, nang!
supaya kamu
tidak sakit
batuk-batuk!
perlu ibu
bantu?

uhuk!

nggak
bu, saya
bisa
sendiri

nah, hari ini sekolah
diliburkan dulu sampai
kondisi aman. jangan
main di luar dulu sampai
asapnya hilang!

!
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pr-prnya
dikerjakan
ya!
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WADUH,
BAKAL TELAT
NIH!

HALOO,
SELAMAT
PAGIII!

KOSONG?!

UHUK!

UHUK!

pakai
masker ini
biar kamu
tidak
sakit

arai, ya?

!

aaa
a
w
u

pakainya
begini,
pak?

bapak siapa?
kemana orangorang? kenapa
sekolah kosong

nah,
begitu.

saya biron, penjaga
sekolah ini. mari kita temui
kepala sekolah dulu.
setelah itu kamu saya antar
pulang karena sekolah
diliburkan

kenapa
sekolah
diliburkan,
pak? ini asap
apa sih?
kok banyak
banget?

ini asap yang
berasal
dari
karhutla

hah?
kartula?
karhula?
kar apa
pak?

pagi bu,
ini arai,
anak
baru
itu

pagi,
sini
arai,
duduk
di sini

selamat datang
di sekolah kami.
maaf jika hari
pertama kamu
masuk malah ada
peristiwa seperti
ini

iya bu,
terus saya
harus
bagaimana?

padahal saya udah
semangat banget pengen
sekolah dan bertemu
teman-teman baru di sini.
sayang sekolah malah
diliburkan

nanti kamu akan
diantar pak birin
dan ibu guru wati ke
rumah ketua adat di
sini sebelum kamu
diantar pulang ke
rumahmu

hahaha.. kamu anak pandai!
semangat belajar kamu tinggi
sekali! coba kalau kamu bicara
pelan-pelan dan buka dulu
maskernya dulu biar jelas

ngapain saya
ke sana bu?
pertanyaanpertanyaan saya
tadi aja belum
dijawab oleh pak
birin

baik,
bu

hahaha.. kamu
memang anak yang
cerdas! sabar ya,
di sana nanti akan
terjawab semuanya

ARAI, KEBAKARAN DI KAMPUNG
KITA INI SUDAH TERJADI
BEBERAPA KALI. PADA TAHUN 2015
YANG LALU SAMPAI-SAMPAI TIDAK
BISA MELIHAT JALAN RAYA KARENA
KABUT ASAP.

Jika terjadi kabut asap akibat
kebakaran hutan dan lahan,
sebaiknya anak-anak di rumah dulu
atau mengungsi ke tempat yang
udaranya lebih bersih. Sebab akan
berakibat buruk bagi kesehatan
anak-anak jika terus terkena
asap.

Kebakaran hutan dan lahan gambut
yang parah tahun 2015 disebabkan
oleh :
a. Pembalakan liar sejak tahun 1990an
b. Pembukaan lahan gambut 1 juta
hektar
c. Praktek tebang - bakar untuk
pertanian

1990-2015

PEMBALAKAN LIAR

Pembukaan 1 juta hektar lahan gambut

Pembukaan lahan dengan membakar

Kebakaran hebat TAHUN 2015

siap bu!
mau!
ayo kita
berangkat!

di rumah pak
sawang, ketua
adat di sini,
ada banyak
teman-teman
sekolahmu yang
ikut berkumpul
kamu ingin
sekali bertemu
teman-teman
barumu, kan?

pakai lagi
maskernya
ya

jadi,
karhutla
itu apa bu?

oh.. karhutla itu
singkatan dari
kebakaran hutan
dan lahan. tahun ini
adalah salah satu yang
terparah, makanya
sekolah diliburkan

separah
apa bu?

karhutla tahun
ini terjadi
di beberapa
propinsi secara
hampir bersamaan
dan terjadi
tidak hanya di
kalimantan saja,
di sumatera
juga banyak
sekali! akibatnya
merugikan banyak
pihak

yang
rugi
siapa
aja?

hampir seluruh
indonesia rugi,
termasuk kamu kan?
kamu jadi gak bisa
bertemu temantemanmu di sekolah

iya
ya..

oh ibu guru..
silakan
masuk bu,
pak..

assalamualaikum..

wa’alaikumsalaaaam..

hai..

hai!

terima
kasih pak

kebetulan kami baru
saja mulai diskusi.
nanti kami akan butuh
bantuan ibu untuk
masalah kita ini. ini
siapa? saya kok baru
lihat?

saya arai, pak!
saya dari jakarta,
ingin sekali
bertemu temanteman sekolah
tapi sekolah
tutup pak!

arai?

ya.. maafkan kondisi
kami di sini, semoga
keadaan ini bisa cepat
pulih dan kamu bisa
bersekolah lagi
dengan teman-temanmu
di sini kita
berkumpul
untuk mencari
jalan keluar
untuk mengatasi
kebakaran
hutan dan lahan
di desa kita..

pertama-tama,
perwakilan ibu-ibu
untuk menyampaikan
pendapatnya,
silakan..

baik, pak
ketua

pertama-tama,
kami ingin supaya
persoalan
kebakaran ini
cepat selesai pak!
terserah bagaimana
caranya pokoknya
jangan sampai
menjadi parah
seperti tahun 2015!
mari kita bersamasama mengatasinya
pak!

walaupun
siang hari,
karena
kabut asap
pandangan
jadi
terhalang!
dada sesak,
banyak yang
tabrakan
pak!

kebakaran ini bikin
kami susah pak,
kemana-mana takut,
banyak kecelakaan!

ini saya kemarin naik
motor masuk parit
karena jalanan
tidak kelihatan! ini
masih sakit

iya pak!

di sungai
juga perahuperahu saling
tabrakan pak!
saya jadi ngga
bIsa belanja!
perahu-perahu
tidak mau
jalan!

Kebakaran hutan tercatat dalam
sejarah pernah terjadi sekitar
seribu tahun yang lalu. Dan
kebakaran sering terjadi di negara
seperti eropa dan afrika karena
berbagai sebab. Yaitu karena ulah
manusia dan alam. Beberapa
sebab karena alam adalah karena
petir.
Di Indonesia, kebakaran sering
terjadi semenjak lima puluh tahun
belakangan ini 99%nya karena
ulah manusia. Semakin banyaknya
orang dan perusahaan yang
membuka lahannya di Kawasan
hutan dan gambut.
Kebakaran akan tambah besar jika
adanya angin panas El Nino.

EL NIHO INI APA
PAK? MAKANAN
APA BANGUNAN?

bukan el niho nanang, el nino..
ibu jelaskan tentang el nino. el
nino adalah sebuah fenomena alam
akibat panasnya laut pasifik yang
diakibatkan perubahan cuaca di bumi
ini.

el nino pasti akan terjadi lagi.
biasanya setiap sepuluh tahun
untuk el nino yang besar. dan
setiap lima tahun untuk el nino yang
sedang. namun begitu, walau tidak
ada el nino kita tetap tidak boleh
membakar sampah, lahan, hutan, dan
semua jenis bahan-bahan yang dapat
mengakibatkan kebakaran hutan dan
lahan.

FENOMENA EL NINO
Tahun
Normal

Angin
katulistiwa
mengumpulkan
air hangat ke
arah barat

Tahun
EL NINO

Angin timur
melemah.
Air hangat
bergerak ke
timur

Air dingin
lewat
pantai
Amerika
Selatan

Musim
dingin
yang lebih
hangat

Saat El Nino terjadi, anak-anak
sama sekali jangan pernah
menyalakan api di luar ruangan.
Apalagi bembakar ikan di tepi
danau atau sungai dengan kayu
bakar di atas tanah – jangan!.
Sebab percikan api dan bara
yang belum mati tersebut bisa
membakar bahan-bahan yang
bisa mudah terbakar.

Saat El Nino, hujan akan sangat
jarang terjadi. Tanah akan
kering. Tumbuhan akan kering
dan sangat mudah untuk
terbakar.

Anak-anak harus melindungi
diri ya dari panasnya sengatan
matahari dan udara yang panas
dengan cara jangan terlalu
sering di luar rumah. Pohon
pohon di sekelilingmu juga

saya,
pak!
baiklah, ada
yang mau
menambahkan
selain
pendapat ibuibu tadi?

saya
duluan,
pak!

enak
aja! aku
duluan
weeek!

saya,
pak!

sabar, sabar..
kalian pasti
kebagian bicara.
gantian ya..

kebakaran tahun 2015 itu juga
menyebabkan rumah kami terbakar,
kami mengungsi di masjid. saya
tidak bisa bersekolah hampir
selama satu semester! saya
dilarang main di luar rumah dan
banyak teman-teman yang sakit!
saya ngga mau kejadian itu
terulang lagi!

iya pak,
saya baru
sadar kalAu
kebakaran
hutan itu bikin
sengsara
banget!

tumben!tadi
bilangnya
kebakaran
nggak usah
dipadamkan?!
gak jelas
nih!

makanya
jangan
kebanyakan
makan asap!
bisa cepat
pikun!
nah, silakan
gantian
utarakan
pendapatnya,
ayo!

wah ternyata
kamu punya
pengalaman
buruk juga
karena
kebakaran
hutan ya..

huuu.

.

hehehe..
pendapat saya
udah diborong
nanang, pak!
hehehe..

makanya
jangan
sok
pinter!

Nah, jika kebakaran itu terjadi sangat
besar dan di dalam hutan dan rawa
gambut, maka pemerintah biasanya
mengirimkan helicopter untuk
memadamkan,. Yang Namanya Water
Bombing. Yaitu memadamkan api lewat
udara.
Satu ember yang terdapat di helicopter
itu, setara dengan 4000 liter air. Itu sama
dengan satu tengki air yang ada di truk
tangki… besar ya biaya yang di keluarkan
oleh pemerintah untuk memadamkan api
akibat ulah manusia ini.

Ayo kita saling menjaga.
TNI siap membantu jika
dibutuhkan untuk rakyat.
TNI juga giat berpatroli
dan turut memadamkan
jika ada kebakaran.
Semua pihak termasuk
anak-anak dapat
membantu menjaga
kebersihan lingkungan
dengan mengubur
sampah-sampah yang ada.
Dan ingat,
Jangan dibakar ya.

Di Provinsi Kalimantan Tengah juga
sudah ada peraturan dari Kepolisian
dan Pemerintah untuk tidak boleh
membakar. Jika ketahuan, akan di
hukum. Dan hukumannya tidak
main-main loh, bisa di penjara
sampai 12 tahun dan denda
maksimal sampai 10 milliar Rupiah.
Banyak bukan?
Adik-adik, ayo bilang ke Papa dan
Mama ya… jangan lagi membakar
sampah dan daun-daun di kebun
ya.

Wah sekarang aku mengerti.
Pasukan yang berbaju oranye itu
Namanya Manggala Agni,
mereka yang memadamkan api
di lahan-lahan hutan.
Om yang berbaju loreng itu TNI.
Mereka sangat berani untuk
memadamkan api di dekat
sekolah kita.
Para penyuluh untuk tidak
membakar itu Bapak dan Ibu
Polisi. Mereka sering ke rumahrumah
untuk memberi tahu
untuk kita tidak membakar.
Di kampung kita juga ternyata
ada MPA, yaitu Masyarakat
Peduli Api. Mereka masyarakat
yang membantu memadamkan
dan memberikan penyuluhan
untuk tidak membakar.

Aku tahu kenapa sekarang kita tidak
boleh membakar, baik itu membakar
sampah, membakar tumpukan kayu, dan
membakar di luar rumah.

Api kecil menjadi teman, namun jika
sudah besar akan menjadi monster yang
menyeramkan…. Bapak-bapak pemadam
kebakaran akan sulit untuk memadamkan
apinya.

oksigen
baiklah mari kita
pertama-tama membedah
persoalan kita ini
dari dasarnya, yaitu
bagaimana api itu bisa
terbentuk dan membesar
seperti yang sedang kita
alami ini. api dibentuk
oleh tiga unsur yang
saling berkaitan satu
dengan yang lainnya.
ketiga unsur itu adalah
oksigen, bahan bakar,
dan panas. jika salah
satu unsur ini tidak
ada maka api sulit
terbentuk!

bahan
bakar

namun jika ketiga unsur ini bersatu
dan semakin kuat maka akan terjadi
kebakaran hutan hebat seperti tahun
2015 yang lalu. kita ketahui, tanah
kita di kalimantan ini terdiri dari
gambut yang mudah terbakar. hal ini
yang harus kita perhatikan.

panas

oleh karena itu jika
terjadi suhu yang panas
seperti musim kemarau
saat ini, sedikit saja
ada percikan api maka
dengan cepat hutan dan
lahan di desa kita ini akan
terbakar

SISA
TUMBUHAN

tanah
biasa
padat

tanah gambut,
bagian atas
tidak padat

ditambah dengan hembusan
angin yang membawa
oksigen maka kebakaran
tadi cepat menyebar dan
merusak wilayah yang
semakin luas

nah.. apakah kebakaran
seperti tahun 2015
itu akan kita biarkan
terjadi lagi?

proses kebakaran
hutan dan lahan gambut

ditebang!
kanal atau parit
dibuat untuk
menghanyutkan
kayu-kayu hasil
tebangan ke
arah muara
atau pantai

hutan
gambut

hutan
lebat

kanal
air

air

gambut

tanah
keras

jika terjadi
kebakaran maka
api tidak hanya
membakar yang
ada di permukaan
tanah tapi juga
gambut kering
yang ada di bawah
tanah

kering

api bawah
tanah

meninggalkan
sisa kosong
bekas gambut
yang terbakar.
lahannya tidak
rata, sukar
diolah menjadi
lahan pertanian

lalu
solusinya
bagaimana
pak?

iya pak,
bagaimana?

di sini sudah
hadir bapak-bapak
dari tim pemadam
kebakaran. ada
dari tentara, polisi,
polhut, dan bpbd

maklumlah mereka
ini kan biasa disiplin,
kalau belum
diperintahkan ya
belum akan ngomong..
hehehe..

nah sekarang
masyarakatlah yang
harus aktif berperan
saling menjaga
agar tidak terjadi
kebakaran lagi

mari kita bersama-sama
berbagi tugas sesuai peran
dan kemampuan kita masingmasing. ada yang bertugas
mencegah dan ada yang
bertugas memadamkan api

oohh.. sejak
tadi saya pikir
bapak-bapak ini
mau apa? diam aja
sih dari tadi..

kalau kami
boleh ikut
padamkan api
juga nggak
pak?
oh.. anakanak tidak
perlu ikut!

mmh..kalian nanti tunggu
perintah ibu guru kalian ya!
tugas memadamkan api adalah
tugas orang-orang dewasa,
bukan anak-anak!

yah.. tugas
kami apa
dong, pak?
kan sekolah
libur, guru
libur, kami
ngapain?

iya pak,
kan kami
pengin
bantu
juga, masa
gak boleh?

sebagai pelajar, tugas utama
kalian adalah belajar. keinginan
kalian untuk membantu kami
sebenarnya juga bagian dari
belajar. tapi, harus disesuaikan
dengan porsinya..
kalian boleh membantu dalam hal
mencegah, jangan sampai kebakaran
terjadi lagi. kalian bisa memberitahu dan
mencegah teman-teman kalian bermainmain dengan api walaupun itu api yang
paling kecil sekalipun!

tidak boleh main
korek api, petasan
dan kembang api
ya pak?

kebakaran akan sulit
dicegah!

betul,
walaupun
awalnya
kecil
tapi bila
ditambah
dengan..

bahan bakar
dan angin yang
mengandung
banyak
oksigen
maka..

kalian tahu kan
kalau mencegah
itu lebih baik dari
memadamkannya?
siap!
iya, pak!

nah sekarang
saatnya kita
dengarkan
keterangan
dari bapakbapak yang
biasanya
bertugas
memdamkan api,
silakan!

dalam bertugas sebenarnya kami
tidak sendirian. saya dari unsur
kepolisian, dan bapak-bapak dari
unsur tni, serta tagana dan bpbd

kami bekerja berdasarkan
informasi dan data yang kami
terima dari banyak pihak. bapak,
ibu, dan adik-adik bisa ikut
membantu tugas kami dengan
memberikan informasi lokasilokasi yang terbakar, atau
ada orang yang dicurigai akan
melakukan pembakaran

tugas memadamkan api ini
juga jangan hanya dianggap
tugas kami semata. tanpa
bantuan bapak-bapak dan ibuibu, kami tidak mungkin bisa
memadamkannya

saya mau
kasih
info, pak!

halah.. info
apa sih yang
kamu punya!

silakan,
nak

kemarin saya lihat di pinggir
hutan ada helikopter
tumpahkan air yang berwarna
merah! mencurigakan sekali,
pak! sepertinya mereka ingin
membakar hutan, pak! bahaya
ini!

HELIKOPTER ITU JUSTRU
SEDANG MELAKUKAN
PEMADAMAN DENGAN
MEJATUHKAN AIR YANG
BANYAK KE DAERAH YANG
TERBAKAR

EH? KENAPA
MALAH TERTAWA,
BAPAK-BAPAK?

LIHAT
INI..

JADI TIDAK
BOLEH
KASIH INFO
SEMBARANGAN
YA, PAK?
HEHEHE..

BETUL, PASTIKAN
INFO YANG KALIAN
PUNYA ADALAH BENAR.
TANYAKAN DULU KEPADA
ORANG TUA ATAU GURU
KALIAN YA..

NYEBAR
HOAX ITU
DOSA LHO!

HELIKOPTER PENYIRAM
AIR ITU MILIK
BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN
BENCANA ATAU
DISINGKAT BNPB

!

BERISIK

HELIKOPTER INI
DILENGKAPI DENGAN ALAT
SEMACAM EMBER YANG
BAGIAN BAWAHNYA DAPAT
MEMBUKA DAN MENUTUP
SECARA OTOMATIS

AIR YANG DIPAKAI
ADALAH AIR DARI
SUNGAI ATAU
DANAU YANG ADA DI
SEKITARNYA

BAGAIMANA
HELIKOPTER
ITU AMBIL
AIRNYA,
PAK?

ADA DUA JENIS MASKER YANG
DIJUAL DI PASARAN. YANG
PERTAMA BENTUKNYA LEMBARAN
BERLIPAT, YANG SATUNYA LAGI
BERBENTUK SEPERTI MANGKUK.
MASKER YANG SEPERTI MANGKUK
INI YANG SEBAIKNYA KITA GUNAKAN

SELAIN TUGAS MEMADAMKAN
API TADI, KAMI JUGA
BERTUGAS UNTUK
MENJELASKAN KEPADA
BAPAK, IBU, DAN ANAKANAK SEKALIAN MENGENAI
BAGAIMANA MENGGUNAKAN
MASKER YANG BENAR

MASKER TIPE INI LEBIH BAIK
KITA GUNAKAN KARENA MENEMPEL
RAPAT PADA BAGIAN MUKA DAN
BISA MENYERAP PARTIKEL DEBU
DAN ASAP LEBIH BAIK DARIPADA
MASKER TIPE LEMBARAN BERLIPAT
TIPIS YANG BIASA KITA PAKAI

BERSIHKAN TANGAN
SEBELUM MEMAKAI
MASKER

PEGANG BAGIAN
MUKA MASKER
DAN TARIK
TALINYA KE
BELAKANG KEPALA

NAH, MASKER INI HANYA DAPAT
BERTAHAN SELAMA 8 JAM
BILA TERUS DIPAKAI TANPA
DILEPAS. BILA DIPAKAI LEBIH
DARI 8 JAM BIASANYA TIDAK
DAPT MENYERAP PARTIKEL
DEBU DAN ASAP LAGI

SILAKAN BAGIKAN
MASKER INI.
SEMOGA DAPAT
DIGUNAKAN
SESUAI DENGAN
PETUNJUK SAYA
TADI YA..

EH, CUCI
TANGAN
DULU!

AKU UDAH
KOK!

dampak kebakaran hutan dan
lahan gambut bagi negara-negara
tetangga

malaysia

singapura

asap kebakaran hutan dan lahan gambut
telah menyebabkan kerugian ekonomi yang
besar bagi negara-negara tetangga karena
operasional bandara dan pelabuhan menjadi
kacau sehingga lalu lintas ekspor-impor
terganggu

thailand

negara-negara yang
terkena dampak asap
tersebut melakukan
protes dan menuntut
indonesia bertanggung
jawab. oleh karena itu
dibentuklah sebuah
kesepakatan agar
indonesia menghentikan
asap yang sangat
merugikan mereka itu

brunei
darussalam

bandara
tutup

kantor
dan bank
tutup

hutan rusak, orang
utan, burungburung, ikan-ikan
dan satwa-satwa
lain mati

protes
negaranegara
tetangga

dampak kebakaran hutan dan lahan gambut bagi manusia

ibu hamil, orang tua,
dan anak-anak paling
rentan menjadi sakit
(batuk/ispa dan sakit
mata)

asean agreement
transboundary haze pollution
akibat polusi asap kebakaran hutan
yang sangat merugikan, negara-negara
tetangga indonesia meminta indonesia
menaati peraturan yang sudah dibuat
dan disepakati dalam perjanjian
‘transboundary haze pollution
agreement’

beberapa waktu kemudian, presiden
jokowi merespon tuntutan itu dengan
membuat peraturan yang melarang
pembakaran lahan dan hutan

saya
perintahkan
kepada para
menteri dan
gubernur
terkait dapat
melaksanakan
peraturan ini
secepatnya

kami menuntut kepada
pemerintah indonesia agar
segera mematuhi perjanjian
ini atau kami akan memberikan
sanksi sesuai hukum yang
berlaku!

presiden jokowi meninjau langsung
pelaksanaan peraturan pembakaran
lahan dan hutan

mulai
sekarang
jangan ada
lagi yang
membakar
lahan dan
hutan!

Mari kita bersama mencegah kebakaran hutan dan
lahan supaya adik-adik kita tetap bisa
melihat indahnya langit biru dan merasakan segarnya
udara Indonesia di masa depan

