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Jakarta, Kompas - Pemerintah Norwegia sepakat bekerja sama dengan Indonesia untuk

menurunkan emisi gas rumah kaca dari penggundulan dan degradasi hutan dengan kompensasi

pembayaran tunai atas kenaikan stok karbon tahun 2013. Penerbitan izin baru konversi atas

hutan alam dan kawasan gambut akan dihentikan selama dua tahun untuk pemanfaatan lahan

kritis dan telantar.

”Indonesia memiliki tujuan kembar. Di satu sisi bagaimana memajukan ekonomi dan

meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi, di sisi

lainnya juga menjaga lingkungan dan konservasi alam dengan komitmen mengurangi emisi dari

deforestasi dan degradasi hutan bagi anak cucu kita pada masa datang,” kata Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono di sela-sela ”Konferensi Hutan dan Iklim Oslo” seperti dilaporkan wartawan

Kompas Suhartono dari Oslo, Norwegia, Kamis (27/5).

Di sela-sela konferensi yang dihadiri 15 negara maju dan berkembang ini, Presiden Yudhoyono

dan Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg menyaksikan Menteri Luar Negeri Marty

Natalegawa dan Menteri Lingkungan Hidup Norwegia Erik menandatangani surat perjanjian (letter

of intent/LOI) kerja sama penurunan gas rumah kaca di Kantor Perdana Menteri Norwegia.

Pemerintah Norwegia menghibahkan 1 miliar dollar AS bagi Indonesia untuk upaya penurunan

emisi karbon sektor kehutanan.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menambahkan, Indonesia memiliki 6,7 juta hektar lahan kritis

yang telantar. ”Lahan ini yang akan digunakan untuk perkebunan sawit dan pertanian lainnya.

Jadi, ada larangan konversi lahan,” ujarnya.

Kementerian Kehutanan akan mengusulkan sejumlah provinsi sebagai lokasi proyek percontohan

kegiatan REDD+ untuk moratorium konversi lahan dan hutan gambut. ”Salah satunya adalah

Semenanjung Kampar, Riau, yang luas lahan gambutnya mencapai 700.000 hektar dengan
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kedalaman 3 sampai 12 meter. Kawasan itu diajukan untuk restorasi dan tidak boleh ada

konversi lahan untuk tujuan apa pun,” kata Zulkifli.

Wilayah lain yang akan diusulkan adalah Malino, Kalimantan Timur, dan kawasan penyangga

Sungai Kapuas, Taman Nasional Kaen Mentarang, Kalimantan Barat, yang berbatasan dengan

Malaysia. ”Pilihan lain yang akan diajukan adalah hutan gambut di kawasan food estate di

Merauke, Papua, dengan kedalaman gambut 1 sampai 2 meter seluas 2.500 hektar,” ujarnya.

Tiga tahap

Kerja sama penurunan emisi dari sektor kehutanan dengan Norwegia berjalan dalam tiga tahap.

Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Hadi Daryanto, lewat telepon dari Oslo, menjelaskan,

tahap pertama, Juni-Desember 2010, Indonesia harus membentuk badan khusus, seperti Badan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam. Badan akan menjalankan program

penurunan penggundulan hutan sekaligus menyeleksi lokasi proyek percontohan.

Tahap kedua, Januari 2011-Desember 2013, akan fokus pada penguatan kapasitas,

penyusunan, dan implementasi kebijakan sekaligus membangun sistem pengawasan, pelaporan,

dan verifikasi tier 2. Pada tahap ini, pemerintah menghentikan konversi hutan alam dan gambut di

lokasi proyek.

Tahap ketiga, Norwegia membayar tunai penurunan emisi pada tahun 2013. Indonesia akan

belajar dari Brasil, yang telah bekerja sama dengan Norwegia sejak tahun 2007, dan baru

menerima 200 juta dollar AS.

Sementara itu, di Jakarta, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi menyatakan,

Norwegia akan kecewa dengan kebijakan hutan Indonesia yang mengedepankan pembukaan. Ia

mencontohkan, eksploitasi hutan primer seluas 1,2 juta hektar di Merauke, Papua, untuk program

pangan dan energi dan ada 7 juta hektar hutan alam yang dengan kewenangan bupati dapat

dialihkan demi tujuan lain.

Guru Besar Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin meminta pemerintah tidak terlalu

tergantung pada bantuan dan pinjaman negara industri dalam upaya menekan emisi.

Namun, Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim Agus Purnomo di Oslo menjelaskan,

komitmen Presiden untuk tidak menggunakan skema pinjaman untuk program REDD+ hanya mau

menggunakan hibah tidak akan berubah. (HAM)
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