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PEDULI KEBAKARAN HUTAN 

EMP Latih Damkar Masyarakat Merbau 
 

 
Kegiatan pelatihan ini kita laksanakan sebagai upaya antisipatif dengan menyiapkan 

tenaga terlatih dari masyarakat 

 

 

EMP Malacca Strait S.A (EMP MSSA) bekerjasama dengan Unit 

Pimpinan Kecamatan (Upika) Merbau melakukan kegiatan sosialisasi 

dan pelatihan pemadaman kebakaran (damkar) bagi masyarakat di 

Lapangan Setiapati, Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, 

Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau Selasa (2/10). 

 

Kepala Humas EMP Dahrul Hidayat mengatakan, kegiatan ini 

 

 
 

Bumi Kembali Telat 

Bayar Kupon 

 
Perusahaan batubara dibawah 

kendali Grup Bakrie, PT Bumi 

Resources Tbk kembali 

terlambat membayar kupon 

obligasi. Kali ini, perseroan 

belum membayar kupon 

guaranteed senior secured notes 

senilai US$700 juta yang jatuh 

tempo pada 6 Oktober 2014. 

“Bumi gagal membayar semi 

annual cupon, dari obligasi 

tersebut,” ucap sumber yang 

meminta identitasnya 

dirahasiakan. Saat Bisnis 



terselenggara sebagai salah satu bentuk kepedulian EMP terhadap 

masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasi. Dengan 

adanya pelatihan ini, diharapkan masyarakat sigap dalam 

menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mungkin 

terjadi setiap saat. 

 

“Dengan adanya kemampuan yang memadai, masyarakat akan 

mampu untuk bahu membahu mengatasi karhutla yang mungkin 

terjadi kapan saja di sekitar wilayahnya masing-masing,” tuturnya. 

 

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Camat Merbau Wan Abdul 

Malik, Kapolsek Merbau, Danramil Kecamatan Merbau, sejumlah 

perwakilan dari desa-desa dan kelompok pemuda di Kecamatan 

Merbau. 

 

Sementara itu, dalam sambutan pelatihan tersebut, Support 

Manager EMP MSSA Agus Sugiatno menjelaskan, tanggung jawab 

mencegah karhutla tidak dapat dibebankan kepada pemerintah saja. 

Masyarakat juga berkewajiban ikut menjaga lingkungan sehingga 

terhindar dari musibah kebakaran.  

 

“Berangkat dari pemikiran tersebut, kegiatan pelatihan ini kita 

laksanakan sebagai upaya antisipatif dengan menyiapkan tenaga 

terlatih dari masyarakat,” ujar Agus Sugiatno. 

 

Agus berharap, pelatihan ini benar-benar dapat berguna bagi 

masyarakat. Agus juga mengimbau, selama pelatihan para peserta 

agar selalu waspada dan berhati-hati terhadap kemungkinan risiko 

bahaya cukup tinggi dalam pelatihan ini.  

 

“Terutama, dalam pelaksanaannya nanti harus tetap mengutamakan 

keselamatan diri sebelum melakukan tindakan pemadaman 

kebakaran,” terangnya.  

 

Di kesempatan yang sama, usai membuka acara yang dihadiri 40 

orang peserta  tersebut, Camat Merbau Wan Abdul Malik dalam 

sambutannya mengucapkan terima kasih kepada EMP MSSA atas 

mengkonfirmasi hal tersebut 

Sekertaris Perusahaan Bumi 

Dileep Srivastava membenarkan 

informasi tersebut. Dia 

mengatakan perseroan akan 

melunasi pembayaran kupon 

tersebut dalam 30 hari 

mendatang. (Bisnis 

Indonesia/AAN/RBP) 

 

 

Tahukah anda? 

 
Bila Anda merasa penat dengan 

segala rutinitas yang menjadi 

beban pikiran di kantor, ada 

baiknya mencoba pindah tempat 

tinggal ke dekat pantai. Karena 

sebuah penelitian menemukan 

fakta, orang yang tinggal dekat 

pantai, memiliki kondisi 

psikologis lebih baik. Para ahli 

meneliti orang yang melakukan 

rekreasi di beberapa tempat 

wisata. Hasilnya, mengunjungi 

pantai adalah aktivitas fisik yang 

paling merangsang rasa senang 

manusia. Hal ini terjadi, karena 

pesisir pantai menyediakan 

pemandangan indah sehingga 

mendorong orang mau 

melakukan aktivitas fisik lain. 

Sejumlah kegiatan seperti 

berjalan, atau renang, bisa 

menjadi pilihan di dekat pantai. 



berbagai kontribusi positifnya di masyarakat.  

 

Wan Abdul Malik juga mengatakan, pelatihan ini sebetulnya 

merupakan agenda Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun karena 

kegiatan ini memerlukan persiapan dan pendanaan yang terencana 

maka agenda kabupaten ini belum dapat terlaksana.    

 

“Alhamdulilah adanya kerja sama dengan EMP Malacca Strait SA, 

kegiatan sosialisasi dan pelatihan pemadaman kebakaran ini dapat 

terlaksana,” ujarnya.  

 

Camat Merbau tersebut berharap, selain untuk menempa diri, 

pelatihan ini dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan rasa 

saling peduli untuk menanggulangi bahaya kebakaran baik di 

lingkungan masyarakat maupun di area hutan.  

 

“Insya Allah alam dan lingkungan akan terjaga dengan baik dan 

aman dari bahaya kebakaran,” pungkasnya. (SITA/ZEN/RBP) 
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