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Kawasan hutan berstatus areal penggunaan lain (APL) tampak masih memiliki vegetasi pohon yang rapat di Kapuas Hulu,
Kalimantan Barat, Senin (12/4). Kalimantan Barat memiliki APL luas dengan vegetasi hutan relatif bagus dan potensial dijadikan
provinsi perdagangan karbon.
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Hutan Indonesia masuk babak baru lewat perjanjian penurunan penggundulan dan degradasi
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hutan dengan Norwegia. Dengan dana triliunan rupiah, negara maju mulai mencegah perubahan

iklim lewat hutan Indonesia. Mereka menggantungkan masa depan pada hutan Indonesia. Lalu,

bagaimana kita?

Berbekal komitmen dana 1 miliar dollar AS, pemerintah bakal menghentikan sementara

(moratorium) penerbitan izin baru konversi hutan alam dan lahan gambut mulai 1 Januari 2011.

Selama dua tahun ke depan, praktis tidak ada peralihan fungsi hutan alam dan lahan gambut,

termasuk untuk sektor pertanian dan kehutanan, yang menyerap 42,83 juta orang dari 75,76 juta

pekerja informal.

Tampaknya, pemerintah mulai mengedepankan penyelamatan lingkungan melalui skema

perdagangan karbon. Model yang mengandalkan pendanaan dari negara industri maju. Negara

Annex I yang paling bertanggung jawab terhadap emisi karbon di muka bumi ini.

Walau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan dana asing bukan pendukung utama

upaya pelestarian lingkungan, sejumlah upaya justru menunjukkan sebaliknya.

Di satu sisi, langkah ini secara bertahap telah membangun ketergantungan negara pemilik hutan

kepada negara maju. Di sisi lain, kebijakan ini juga membuka pintu masuk investor asing yang

boleh jadi hanya berpraktik sebagai makelar karbon bagi perusahaan lain di negara Annex I.

Tanggung jawab

Aspek lain yang sebenarnya patut dipertanyakan adalah praktik lempar tanggung jawab

pelestarian lingkungan dengan mengurangi emisi dari negara Annex I kepada negara pemilik

hutan tropis. Mereka menolak mengurangi emisi dengan dalih akan mengganggu perekonomian

dan menyerahkan upaya meningkatkan stok karbon kepada negara berkembang pemilik hutan

tropis. Sungguh langkah yang tidak adil.

Indonesia mendapat stigma pelepas emisi karbon ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan

China akibat kebakaran lahan yang ekstrem pada tahun 1997. Laporan UK Department for

International Development dan World Bank bulan Juni 2007 berjudul ”Indonesia and Climate

Change: Current Status and Policies” menegaskan justifikasi yang kemudian dikutip aktivis dan

peneliti lingkungan.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mengelompokkan China

dan Amerika Serikat sebagai negara industri Annex I.

Sementara Indonesia yang memiliki luas wilayah, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita di

bawah kedua negara tersebut sebenarnya tidak memiliki keharusan menurunkan emisi seperti

negara industri. Sukar dipahami stigma akibat kebakaran lahan tahun 1997 masih melekat

sampai sekarang.

Suatu peristiwa alam akibat penyimpangan cuaca karena badai tropis El Nino dan meluas karena

negara lain terlambat membantu Indonesia memadamkan api. Seiring waktu, Indonesia mulai

dapat mengatasi kebakaran hutan dan lahan sehingga dengan kata lain emisi pun turun.

Jadi, tak sepatutnya kita menanggung beban menurunkan emisi yang semestinya menjadi

tanggung jawab negara maju. Bagaimana dengan Amerika Serikat, China, Jepang, dan negara

industri maju lainnya. Apakah mereka sudah melakukan upaya yang memadai untuk menurunkan

emisi karbon akibat asap industri dan ekspansi lahan pertanian kedelai dan jagung mereka?
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Strategis

Posisi Indonesia di garis khatulistiwa membuat kita mendapat anugerah sinar matahari yang

cukup. Tanaman di Indonesia tumbuh empat kali lebih cepat dari negeri dengan empat musim. Hal

ini membuat sektor pertanian dan kehutanan terus berkembang positif.

Indonesia produsen utama minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dunia dengan

produksi 20,2 juta ton pada tahun 2009 dari areal seluas 7,9 juta hektar. Indonesia juga telah

berada di posisi kesembilan produsen pulp dunia dengan areal hutan tanaman tertanam seluas 5

juta hektar. CPO dan pulp mampu menyumbang devisa 10 miliar dollar AS dan 4,5 miliar dollar AS

per tahun.

Harga murah membuat konsumen minyak nabati internasional kian meminati CPO. Transaksi

CPO kini menguasai 60-70 persen perdagangan minyak nabati internasional. Suatu fakta yang

sangat meresahkan produsen minyak nabati lain.

Kondisi hampir mirip juga terjadi di pasar pulp internasional. Hutan tanaman industri yang mampu

panen dalam tujuh tahun, di negara Skandinavia butuh 30 tahun, menjadikan biaya produksi pulp

Indonesia yang paling murah di dunia. Tidak sampai 200 dollar AS per ton, menurut Asosiasi Pulp

dan Kertas Indonesia.

Pemerintah boleh saja memberlakukan moratorium konversi hutan alam dan lahan gambut

Indonesia sesuai pesanan negara maju. Namun, negara kaya harus memberi harga yang adil

bagi rakyat Indonesia untuk menjaga hutan. Bukan sekadar mengiming-imingi dana miliaran dollar

AS dengan mekanisme pembayaran yang rumit. Indonesia tetap butuh devisa dan lapangan kerja

baru.

Optimalisasi industri kehutanan, seperti pulp dan industri perkebunan kelapa sawit, sebenarnya

adalah alternatif paling mudah dan menguntungkan untuk masa depan Indonesia. Kedua sektor ini

mampu menciptakan lapangan kerja dan efek domino luar biasa di daerah. Kedua sektor ini

mampu membangun infrastruktur di pedalaman, sampai sekolah, rumah ibadah, dan pasar.

Hasil studi Greenomics Indonesia, organisasi nonpemerintah yang aktif mengkaji dampak

ekonomi lingkungan, Indonesia membutuhkan 7,5 miliar dollar AS untuk menerapkan moratorium

selektif terhadap 1,48 juta hektar kawasan hutan.

Indonesia tetap membutuhkan hutan untuk menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan

perekonomian daerah. Namun, prinsip kelestarian tetap menjadi prioritas utama dalam

pengembangan industri. Tidak ada toleransi untuk perusak lingkungan. Negara maju dan

Indonesia harus berbagi pemanfaatan hutan kita dengan adil demi masa depan bersama.

Dunia dan keadilan sosial rakyat Indonesia.
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