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Draft hanya untuk bahan diskusi 

DARI KRISIS MENUJU KEBERLANJUTAN 
Meniti Jalan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia 
Pengkajian Nasional terhadap Pelaksanaan Agenda 21 Indonesia 

 

I. Pengantar 
Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, perlu dan memang memiliki komitmen untuk 
mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Indonesia merupakan peserta aktif pada United Nations 
Conference on Environment and Development (UNCED, juga dikenal sebagai “KTT Bumi) di Rio 
de Janeiro, Brasil pada tahun 1992. Pada tahun 1997, Indonesia mengeluarkan Agenda 21 Nasional, 
yang persiapannya melibatkan lebih dari 1000 peserta dari berbagai kalangan selama lebih dari dua 
tahun. Agenda 21 Nasional berisikan rujukan untuk memasukkan prinsip-prinsip pembangunan 
berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan nasional. Agenda 21 Nasional ini kemudian 
diikuti pula oleh Agenda 21 Sektoral yang dikeluarkan tahun 2000, meliputi sektor pertambangan, 
energi, perumahan, pariwisata dan kehutanan. Baru-baru ini, beberapa pemerintah daerah telah 
memulai penyusunan Agenda 21 Lokal yang diharapkan dapat memberi pedoman perencanaan 
pembangunan di tingkat kecamatan, dan menjadi rujukan bagi berpagai pihak untuk menyusun 
rencana-rencana aksi. Sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk pembangunan berkelanjutan, 
Dewan Pembangunan Berkelanjutan Nasional (National Council for Sustainable 
Development/NCSD) saat ini tengah dipersiapkan. Pada tahun 2002, Indonesia akan menjadi tuan 
rumah Prepcomm IV/WSSD tingkat menteri. 
 
Indonesia juga telah menandantangani, meratifikasi dan menyetujui berbagai perjanjian lingkungan 
multilateral termasuk Convention on International Trade of Endangered Species (CITES), Basel 
Convention on Hazardours Waste, Vienna Convention on the Protection of the Ozone Layer dan 
Montreal Protocol, United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD) dan Cartagena 
Protocol on Biosafety, dan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
dan Kyoto Protocol, serta United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD). 
 
Kendati telah meraih berbagai pencapaian di atas, pelaksanaan Agenda 21 dalam kenyataannya 
masih belum memuaskan dan masih banyak yang harus dilakukan. Pelaksanaan Agenda 21 di 
Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah, mulai dari kurangnya kesadaran publik dan 
pemerintah sampai kurangnya dana dan kemauan politis. 
 
Situasi ini memburuk sejak tahun 1997, ketika Indonesia mengalami krisis moneter parah, yang 
diikuti tidak hanya oleh runtuhnya ekonomi tetapi juga krisis sosio-politik yang serius. Kejatuhan 
ini dimulai dengan penurunan nilai rupiah secara drastis terhadap mata uang asing hingga rupiah 
kehilangan empat perlima nilai sebelum krisis. Tingkat pengangguran meningkat sementara harga-
harga melambung, yang seringkali diikuti dengan kerusuhan sosial. Di tengah-tengah tekanan 
masyarakat, Presiden Suharto mundur dan Wakil Presiden Habibie diangkat menjadi presiden. 
Pemilu demokratis yang pertama setelah lebih dari tiga puluh tahun dilaksanakan pada tahun 1999, 
namun demikian kondisi sosial dan ekonomi belum juga stabil, sebagian karena perubahan 
kepemimpinan yang berulang-ulang. 
 
Penurunan nilai rupiah juga membuat utang luar negeri semakin sulit untuk dilunasi. Htang luar 
negeri Indonesia yang harus dilunasi sebesar 153 milyar dolar AS (Rp 657 triliun pada tahun 2001) 
barangkali merupakan masalah paling sulit yang dihadapi. Krisis ekonomi dan sosial politik tidak 
hanya memperburuk kekurangan-kekurangan dalam pembangunan di Indonesia, tetapi juga 
menunjukkan dan disebabkan oleh pola pembangunan di masa lalu yang tidak berkelanjutan.  
 
Laporan ini menyajikan analisis singkat pelaksanaan Agenda 21 di Indonesia dalam konteks 
pembangunan nasional. 
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II.  Tinjauan Pelaksanaan – Isu Antar Sektoral 
Sejak tahun 1992, Indonesia telah cukup maju dalam mengeluarkan peraturan perundangan yang 
mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Contohnya, Indonesia menerbitkan UU No. 
23 tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup, menggantikan UU No. 4 tahun 1982 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
 
UU baru tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan bahwa bila terjadi kebakaran di dalam 
kawasan perkebunan, tanggung jawab ditimpakan pada pemegang konsesi hutan/perkebunan 
tersebut, Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan pemerintah yang melarang praktek 
pembakaran untuk membuka lahan. Untuk mengatasi kebakaran hutan dan polusi asap lintas batas, 
Indonesia memprioritaskan pencegahan. 
 
Indonesia juga mengeluarkan UU No. 22 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menjadi dasar kebijakan dalam 
pemerintahan dan pendanaan pembangunan lokal. Lebih lanjut, undang-undang tersebut juga 
memberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk pengelolaan sumber daya dan lingkungan di 
tingkat daerah dan lokal. Desentralisasi merupakan pendekatan yang baik untuk pembangunan 
berkelanjutan karena membuka pintu lebih lebar bagi partisipasi masyarakat di dalam wilayahnya 
sendiri. Namun demikian, bagaimana hasil dari pendekatan desentralisasi ini masih perlu dilihat, 
sementara kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah mungkin perlu diperkuat. 
 
Belum lama ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) – badan legislatif tertinggi di Indonesia – 
mengeluarkan Ketetapan No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber 
Daya Alam. Diantaranya, ketetapan ini menetapkan bahwa pengelolaan sumber daya alam di darat, 
laut, maupun udara dilakukan dengan cara-cara yang optimum, adil, berkelanjutan dan ramah 
lingkungan. Ketetapan ini juga menyebutkan perlunya meninjau ulang semua instrumen hukum 
yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka untuk menyelaraskan 
kebijakan-kebijakan antar sektoral berdasarkan prinsip-prinsip seperti hak asasi manusia, 
pemerintahan berdasarkan hukum, dan keadilan. Oleh karena itu Ketetapan MPR ini merupakan 
bahan rujukan penting bagi perumusan peraturan perundangan di bawahnya dan peninjauan hukum 
terhadap peraturan perundangan yang masih berlaku. 
 
Pembangunan di Indonesia saat ini dilaksanakan melalui Program Pembangunan Nasional yang, 
tidak seperti di masa lalu, disahkan melalui Keputusan No. 25/2000 tentang Propenas 1999-2004 
untuk dilaksanakan melalui Properta dalam sektor-sektor dan Properda. Propenas telah mengandung 
tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial budaya dan pengelolaan lingkungan 
walaupun integrasi ketiganya masih lemah. 
 
Pencapaian penting lainnya adalah di bidang resolusi konflik yaitu dibentuknya mekanisme 
penyelesaian perselisihan di luar pengadilan. Penyelesaian ini melibatkan ornop, lembaga bantuan 
hukum, akademisi, perusahaan swasta dan masyarakat lokal dengan pemerintah sebagai fasilitator. 
Beberapa perselisihan telah secara damai diselesaikan melalui mekanisme ini, yang dianggap 
sebagai proses yang lebih efektif dan efisien. 
 
2.1. Memerangi Kemiskinan 
Tinjauan 
Sebelum terjadi krisis ekonomi di tahun  1997, Indonesia telah membuat kemajuan dalam 
memberantas kemiskinan, melalui program-program seperti Dana Instruksi Presiden untuk Desa 
Tertinggal, dan pengembangan sistem kredit untuk investasi skala kecil (Kredit Industri Kecil, 
KIK), usaha skala kecil (Kredit Usaha Kecil, KUK), modal kerja permanen (Kredit Modal 
Pengusaha Kecil, KMPK), dan pinjaman pedesaan (Kredit Umum Pedesaan, KUPEDES). Sebagai 
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hasilnya, terjadi penurunan yang berarti dalam jumlah penduduk miskin, dari 40 persen di tahun 
1976 menjadi 13,7 persen di tahun 1996. 
 
Meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, jumlah penduduk yang hidup dekat garis kemiskinan 
masih sangat besar. Kondisi mereka tidak stabil dan dapat dengan mudah terpengaruh oleh fluktuasi 
pemenuhan kebutuhan dasar (Soetrisno, R., 2001). Namun demikian, indeks kemiskinan bukannya 
tidak bermasalah karena BPS hanya menggunakan indikator yang berdasarkan konsumsi dan 
mengabaikan kemungkinan hilangnya kemampuan untuk mengkonsumsi. Terlebih lagi, 
meningkatnya jumlah penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan bukan merupakan 
indikator terlepasnya dari “perangkat kemiskinan”; padahal mungkin sebenarnya hal itu berarti 
mereka hanya berpindah dari kondisi sangat melarat ke kondisi yang hampir miskin. Lebih lanjut, 
strategi pemberantasan kemiskinan juga telah dikritik karena menyebabkan peningkatan 
ketergantungan penduduk miskin pada pemerintah pusat, seperti yang terlihat pada kasus Instruksi 
Presiden tentang Desa Tertinggal. 
 
Kecenderungan menurunnya kemiskinan yang telah berlangsung lama diputarbalikkan oleh krisis 
moneter di pertengahan 1997. Di tahun 1998, sekitar 24,2 persen atau 49,5 juta orang hidup dalam 
kemiskinan, meskipun di tahun 2000 angka kemiskinan berkurang menjadi 33,2 juta orang atau 
16,1 persen dari penduduk (BPS, 2001). Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya 
pengangguran dan tingkat “kerentanan” (“vulnerability” rates). Angka pengangguran setelah terjadi 
krisis di tahun 1998 adalah 5,5 persen dan 6,4 persen pada tahun 1999 (Lieberman dan Marzoeki 
1999) sementara “tingkat kerentanan” berkisar antara 30 dan 50 persen (Suryahadi dan Sumarto, 
2000). Angka pengangguran mungkin terlihat relatif tidak tinggi, tapi dalam angka absolut 
persentase di atas berarti 40 - 50 juta tenaga siap kerja yang menganggur. Selama krisis, 
kesenjangan kaya dan miskin bertambah lebar akibat pengangguran, tidak adanya akses terhadap 
makanan dan fasilitas dasar sosial yang mencukupi, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan 
akses terhadap sumber daya. Dengan bantuan Bank Dunia, pemerintah meluncurkan Program 
Jaringan Pengaman Sosial (JPS) sebagai usaha untuk mengatasi kemiskinan. Namun program 
tersebut terhalang berbagai masalah seperti tidak memadainya partisipasi, transparansi, 
akuntabilitas dan desentralisasi.  
 
Dalam rangka mendukung usaha-usaha pengurangan kemiskinan, pemerintah melalui Keputusan 
Presiden No. 124/2001 membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan. Sebagai tambahan, 
kelompok kerja pengentasan kemiskinan juga akan dibentuk, yang akan berfungsi sebagai forum 
antar departemen di tingkat menteri. Belum lama ini Menteri Kordinasi Kesejahteraan Rakyat telah 
mengembangkan tiga kebijakan utama untuk mengurangi kemiskinan dalam lima tahun mendatang, 
yaitu meningkatkan peluang ekonomi, memfasilitasi pemberdayaan dan meningkatkan keamanan 
sosial bagi keluarga-keluarga miskin. 
 
Rekomendasi 

• Mengkuantifikasi target yang terjadwal untuk memberantas kemiskinan dengan strategi yang 
sesuai dengan sumber daya yang tersedia dari pemerintah dan masyarakat sehingga terhindar 
dari usaha-usaha yang tidak realistis. 

• Mengembangkan strategi pro masyarakat miskin untuk pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan terutama untuk menjamin keamanan pangan dan mata pencaharian yang 
berkelanjutan. 

• Memajukan pembangunan sosial dengan memberikan prioritas pada pembangunan sumber daya 
manusia; pembangunan modal sosial; gender dan keamanan sosial. 

• Menyediakan akses terhadap sumber daya kepada masyarakat miskin dan juga memperbaiki 
kualitas lingkungan. 

• Menjamin hak pemilikan/penggunaan lahan bagi masyarakat miskin dan memperbaiki akses 
untuk perlindungan dan pelayanan dasar sosial. 
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• Merencanakan pembangunan ekonomi terpadu yang akan meningkatkan kesempatan kerja, 
kredit dan mata pencaharian. 

 
2.2. Perubahan  Pola Produksi dan Konsumsi 

2.2.1. Energi 
Tinjauan 
Sejak akses terhadap listrik menjadi lebih baik, konsumsi energi di Indonesia terus meningkat 
dalam dekade terakhir ini, dari 215 barel setara minyak (barrel of oil equivalent, BOE) di tahun 
1990 menjadi 439 BOE di tahun 2000 (Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2000). 
Namun, akses listrik bervariasi tergantung daerahnya. Listrik dapat diakses oleh 74 persen rumah 
tangga di Jakarta, tapi hanya dapat diakses oleh 56 persen rumah tangga di Pulau Jawa dan Bali, 
dan hanya 52 persen di selurah Indonesia (PLN, 2000). 
 
Konsumsi energi primer masih didominasi oleh bahan bakar fosil, yaitu lebih dari 50 persen di 
tahun 2000, terutama minyak yang memberi kontribusi hampir 60 persen dari total penggunaan 
bahan bakar fosil (Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2000). Namun, sebagian besar 
rumah tangga di pedesaan masih menggunakan kayu bakar. Dan juga energi komersil belum 
tersedia secara universal di Indonesia. 
 
Dibanding negara-negara lain dengan tingkat penghasilan dan pola konsumsi energi yang serupa, 
konsumsi energi per kapita di Indonesia tergolong tinggi. Dan yang lebih penting adalah tingginya 
pertumbuhan permintaan akan energi, yaitu lebih dari 9 persen per tahun antara 1985 dan 1996. 
Pemakaian energi di Indonesia tidak efisien, dan karenanya perlu dilakukan usaha-usaha efisiensi 
energi (Menteri Lingkungan Hidup 2000, Agenda 21 Sektoral: Energi). 
 
Konsumsi energi yang berkelanjutan, untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial, 
membutuhkan aplikasi teknologi efisien energi, sumber energi terbarukan dan konservasi energi. Di 
Indonesia Keputusan Presiden No. 43/1991 dan Rencana Induk Konservasi Energi (RIKEN) yang 
disusun oleh Badan Kordinasi Energi Nasional (BAKOREN) di tahun 1995 merupakan dasar 
kebijakan untuk mempromosikan konservasi energi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. 
Sebagai tambahan, Keputusan Menteri Energi No. 1895.K/1995 diterbitkan untuk memajukan 
usaha-usaha diversifikasi energi terutama di daerah pedesaan dan terpencil yang belum mendapat 
aliran listrik. Indonesia, melalui Global Environmental Facility - Small Grants Program (GEF - 
SGP) dan sumber pendanaan lain, juga telah memfasilitasi instalasi energi terbarukan berbiaya 
murah dan berbasis masyarakat di daerah pedesaan. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang 
difasilitasi oleh ornop dan tenaga surya yang mendapat bantuan dari Bank Dunia merupakan dua 
proyek yang bertujuan untuk menyediakan energi terbarukan berbiaya murah dan berbasis 
masyarakat. Namun, kebijakan untuk mendukung aplikasi teknologi yang meningkatkan efisiensi 
dan penggunaan sumber energi terbarukan terhalang oleh berbagai kendala, termasuk subsidi 
minyak dan kurangnya lembaga penelitian dan pengembangan yang mempromosikan 
pengembangan energi berkelanjutan. Nilai subsidi sudah sangat tinggi, antara Rp. 1,2 juta hingga 
Rp. 2,8 trilyun di tahun 1997. Namun sepanjang tahun 1998, akibat devaluasi nilai rupiah, jumlah 
subsidi meroket hingga 18 trilyun, ketika ekonomi berada dalam kondisi terburuk (Petrominer, 
2000). Di tahun 2000, subsidi bahan bakar mencapai Rp. 50 trilyun, atau 15 persen dari anggaran 
negara di tahun itu (Partowidagdo, 2001). Saat itu pemerintah mulai menyesuaikan harga energi 
(bahan bakar fosil dan listrik) dengan harga pasar, mengurangi subsidi bahan bakar fosil dengan 
menerapkan mekanisme subsidi yang selektif dan adil, dan memperkenalkan insentif untuk 
mendorong penggunaan sumber-sumber energi baru dan terbarukan. Namun demikian, usaha untuk 
menaikkan harga energi disambut dengan protes masyarakat terutama akibat dari krisis ekonomi, 
dan kurangnya penyadaran masyarakat, dan subsidi yang telah berlangsung lama di masa lalu dan 
tidak adanya transparansi penggunaan dana hasil pengurangan subsidi. Tetapi, meskipun menemui 
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banyak hambatan, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk meningkat harga domestik 
hingga kompetitif dengan harga energi dunia. 
 
Rekomendasi: 

• Mempromosikan mekanisme inovatif pendanaan energi di daerah pedesaan, termasuk 
pendanaan skala mikro, dana berputar, skema koperasi dan insentif. 

• Meningkatkan akses pelayanan energi dengan harga terjangkau di wilayah pedesaan dan semi 
urban melalui program listrik masuk desa dan desentralisasi sistem energi. 

• Mendorong lembaga penelitian dan pengembangan yang didanai publik untuk melakukan dan 
memajukan penelitian mengenai penggunaan energi berkelanjutan. 

• Mengembangkan teknologi berbahan bakar fosil yang lebih bersih dan efisien, teknologi 
inovatif dan meningkatkan kontribusi sumber-sumber energi terbarukan hingga setidaknya 
mencapai 5 persen dari total penggunaan energi sebelum tahun 2010. 

• Mengembangkan dan menyebarkan teknologi energi terbarukan untuk meningkatkan produksi 
dan konsumsi energi terbarukan dan mempercepat pengembangan, penyebaran dan penggunaan 
teknologi efisiensi energi. Prioritas harus diberikan tidak hanya untuk memperoleh pelayanan 
energi dan listrik berkualitas tinggi tapi juga menjamin penyediaan energi melalui sumber-
sumber terbarukan. 

• Secara bertahap menghapus subsidi energi bahan bakar namun juga sensitif terhadap 
kemampuan dan protes masyarakat, terutama melalui manajemen yang transparan. 

 
2.2.2. Perhubungan 
Tinjauan 
Di tahun 2000, 40 persen konsumsi energi di Indonesia digunakan oleh sektor perhubungan, 
meningkat dari 36 persen di tahun 1994 (Dalimi et al., 2001). Ekspansi sektor perhubungan 
merupakan konsekuensi dari cepatnya pertumbuhan perkotaan di Indonesia, dan tidak 
mencukupinya dan tidak efisiennya sistem transportasi publik dan meningkatnya kepemilikan mobil 
pribadi. Sebagai contoh, di Jakarta, sebelum krisis ekonomi, tingkat pertumbuhan tahunan mobil 
adalah sekitar 13 persen, tapi telah turun drastis menjadi sekitar 1,5 persen sejak tahun 1997 akibat 
krisis ekonomi. Meskipun menurun, total populasi kendaraan masih sangat tinggi. 
 
Kontribusi emisi oksida nitrogen (NOx) dan karbon dioksida (CO2) dari sektor perhubungan untuk 
total emisi gas rumah kaca terus meningkat. Di tahun 1998, kendaraan bermotor menghasilkan 
sekitar 79 persen NOx dan merupakan sumber dari 40 persen polusi partikulat. Kendaraan juga 
mengemisi 60 persen karbon monoksida (CO) dan 15 persen oksida sulfur (SOx) (JICA, 1997). Di 
Jakarta 70 persen dari total polusi udara diperkirakan dihasilkan dari kendaran bermotor. 
 
Kerugian kesehatan akibat polusi udara bisa sangat mahal – di beberapa kasus bahkan lebih tinggi 
dibanding biaya untuk mengurangi polusi udara. Di tahun 1990, dampak kesehatan akibat polusi 
partikulat diperkirakan merugikan masyarakat sebesar sekitar Rp.725 milyar (sekitar US$70 juta), 
sedangkan kerugian dampak kesehatan akibat timbal diperkirakan sekitar Rp.300 milyar (sedikit 
kurang dari US$30 juta), sementara keuntungan dari peningkatan kualitas udara sebesar 50% di 
Jakarta dapat mencapai Rp.58 milyar per tahun (sekitar US$ 5 juta) (Bank Dunia, 1996). 
 
Melalui berbagai usaha, Indonesia telah mencoba mengurangi polusi udara akibat asap, timbal dan 
polutan lainnya yang dikeluarkan kendaraan bermotor. Menteri Negara Lingkungan Hidup telah 
mengeluarkan beberapa peraturan untuk mengatasi turunnya kualitas udara akibat emisi gas 
kendaraan bermotor, seperti Keputusan Menteri No. 35/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas 
Buang Kendaraan Bermotor, No. 15/1996 tentang Program Langit Biru dan No. 45/1997 tentang 
Indeks Standar Pencemar Udara. Departemen Perhubungan juga telah menerbitkan Keputusan 
Menteri No. 6 dan 7 tentang pedoman teknis penyusunan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan 
upaya pemantauan lingkungan (UPL) pada bidang penerbangan. Baru-baru ini, Menteri Kordinasi 
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Bidang Ekonomi juga mendukung adanya insentif-insentif seperti bebas pajak untuk impor 
peralatan konversi dan insentif tarif untuk stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) untuk 
mengurangi biaya operasi. 
 
Melalui program diversifikasi energi, di tahun 1998 sekitar 3000 taksi dan 100 bis berjalan dengan 
bahan bakar gas alam (CNG). Sebagai tambahan, sebuah koalisi ornop, Komite untuk Penghapusan 
Bensin Bertimbal, telah berhasil menekan pemerintah untuk mulai menghapus bensin bertimbal. 
Namun, langkah-langkah ini menghadapi kendala seperti terbatasnya stasiun pengisian CNG, tidak 
adanya insentif bagi industri dan masyarakat untuk mengganti bahan bakarnya menjadi bensin tanpa 
timbel, dan tidak adanya kordinasi di antara lembaga-lembaga pemerintah. 
 
Rekomendasi 

• Perencanaan pembangunan kota dan tata ruang yang terintegrasi dengan perencanaan 
perhubungan. 

• Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas 
transportasi umum dengan mempromosikan investasi untuk membangun sistem transportasi 
publik masal multi modal. 

• Menggunakan bahan bakar alternatif untuk kendaraan seperti gas alam dan biomassa. 
 
2.2.3. Industri 
Tinjauan 
Sektor industri telah memberikan kontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia 
sebelum krisis, yaitu sekitar 43 persen dari GDP di tahun 1997, dibanding dengan hanya 16 persen 
dari sektor pertanian. 
 
Akibat meningkatnya masalah lingkungan yang disebabkan oleh industri, perencanaan dan program 
pengembangan industri di Indonesia memasukkan strategi-strategi untuk memfasilitasi teknologi 
yang lebih bersih, efisien dan produktif. Jumlah perusahaan di Indonesia yang telah memperoleh 
sertifikasi sistem manajemen lingkungan seperti ISO 14000 dari International Organization for 
Standardization (Organisasi Internasional untuk Standardisasi) atau Skema Eko-Manajemen dan 
Audit Eropa (Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) semakin bertambah. Program “Proper” 
yang dijalankan pemerintah, dimana perusahaan dikategorikan berdasarkan keberhasilannya 
mengelola pencemaran, juga dianggap sangat berhasil. Namun, perlu lebih banyak tindakan yang 
harus diambil karena sangat cepatnya ekspansi sektor industri dan lemahnya penegakan hukum. 
 
Beberapa peraturan berikut ini telah dikeluarkan untuk menjamin proses produksi komoditas 
tertentu dilakukan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dalam isu standardisasi, Badan 
Standardisasi Nasional (BSN) mengeluarkan Sistem Standardisasi Nasional (SSN). Di sektor 
lingkungan, Bapedal berwenang mengeluarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan 
persetujuan dari BSN. Masih tidak jelas bagaimana fungsi Bapedal dapat dipertahankan ketika 
Bapedal disatukan dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. 
 
Indonesia merupakan salah satu negara-negara utama yang mempromosikan labeling lingkungan 
(environmental labeling). Di tahun 1998 Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) didirikan. LEI 
menetapkan standar untuk sertifikasi kayu, yang merupakan instrumen untuk melaksanakan 
manajemen hutan yang berkelanjutan. Indonesia telah melakukan sertifikasi beberapa produk 
ekspor seperti produk berbahan baku kayu, pulp dan kertas, tekstil dan busana siap pakai, kulit dan 
produk berbahan baku kulit, perikanan dan produk-produk aquarium, dan sepatu. 
 
Lebih lanjut, KMNLH juga menyediakan bantuan bagi pabrik-pabrik untuk mengembangkan 
teknologi yang lebih bersih dan berpolusi rendah. Patut dicatat bahwa setiap rencana usaha harus 
disertakan dengan analisa dampak potensial terhadap lingkungan sesuai dengan Rencana Tata 
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Ruang Daerah. Dalam sektor industri dan perdagangan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL) diwajibkan untuk mendirikan berbagai jenis pabrik, seperti industri semen, pulp, pupuk 
kimia/sintesis, industri petrokimia, baja, industri timah hitam dan tembaga, aluminum, galangan 
kapal, bandara, tempat penggergajian, senjata, pestisida, batere dan sebagainya. 
 
Contoh lain dimana perdagangan memperhatikan aspek lingkungan adalah dikeluarkannya 
Keputusan Menteri oleh Departemen Perdagangan dan Industri yang melarang produksi dan 
perdagangan bahan-bahan perusak lapisan ozon dan perdagangan barang-barang yang 
menggunakan bahan perusak ozon dengan tujuan untuk mendorong produksi barang-barang yang 
ramah lingkungan. 
 
Rekomendasi 

• Mengurangi limbah dan polusi dengan menerapkan pencegahan polusi (pollution prevention) 
dan eko-efisiensi. 

• Meningkatkan kualitas pengelolaan limbah dan penyimpanan yang aman. 

• Memperbaiki penegakan hukum. 

• Audit lingkungan, good corporate governance. 

• Melanjutkan cara-cara sukarela termasuk program-program sertifikasi seperti ISO 14000 dan 
Proper. 

 
2.3. Dinamika Demografi 
Tinjauan 
Di tahun 1980 penduduk Indonesia mencapai 148 juta dan angka pertumbuhan tahunannya sebesar  
2,3 persen. Menyadari hubungan erat antara populasi, pembangunan dan lingkungan, Indonesia, 
melalui program Keluarga Berencana (KB), berhasil mengurangi angka pertumbuhan penduduk 
menjadi 2 persen di tahun 1990. Angka ini terus menurun menjadi 1,7 persen selama periode 1990-
1995 dan diperkirakan akan turun menjadi 1,2 persen selama periode 2000-2005 (BPS, berbagai 
tahun). Di samping kampanye besar-besaran dan tersebarnya pelayanan, keberhasilan mengontrol 
populasi di beberapa kasus, dinodai oleh adanya pemaksaan untuk berpartisipasi. Dan juga program 
ditujukan pada target kuantitatif, dengan mengabaikan kualitas pelayanan medis terutama untuk 
perempuan dan hak untuk memilih. 
 
Meskipun laju pertumbuhan telah melambat, tingginya populasi bertambah hampir dua kali lipat 
dari 119 juta di tahun 1971 menjadi 203 juta di tahun 2000. 92 persen populasi saat ini tinggal di 
empat pulau besar: Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Jawa, dengan luas daratan hanya 
sekitar 7 persen menjadi tempat hidup 59 persen penduduk (UNFPA, 2000). Penyebaran penduduk 
yang tidak merata ini diakibatkan oleh pembangunan daerah yang tidak seimbang. Tingginya 
populasi ditambah rendahnya kualitas sumber daya manusia menambah tekanan pada sumber daya 
alam. Di masa lampau, hal ini diatasi terutama dengan program transmigrasi dimana penduduk dari 
Jawa dan Bali dimukimkan kembali di pulau-pulau lain. Namun di beberapa kasus, program ini 
dipersalahkan karena menyebabkan konflik sosial yang parah dengan penduduk lokal dan degradasi 
lingkungan. 
 
Sejak tahun 1993 pembangunan demografis Indonesia telah mulai difokuskan pada perbaikan 
kualitas hidup manusia dan penciptaan keluarga sehat dan sejahtera dengan menekankan hubungan 
antara populasi, sumber daya dan lingkungan. Tengah dilakukan usaha-usaha untuk 
menstandardisasi beberapa indikator kualitas dan kuantitas populasi dan indikator keseimbangan 
antara populasi dan lingkungan di tahun 1999/2000. Pemerintah juga telah mengoperasikan 
Jaringan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA-NET) dalam format pengguna. 
Tambahan lagi, untuk tahun anggaran 2001/2002, pemerintah mengajukan program untuk 
memperbaiki sistem administrasi demografis, terutama untuk mengembangkan konsep-konsep baru 
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dan mencoba sistem registrasi penduduk di tingkat nasional dan daerah (BPS, 2001). Namun, 
realisasi pembangungan demografis masih jauh dari memuaskan. 
 
Rekomendasi 

• Meningkatkan peluang ekonomi, pendidikan dan pelayanan kesehatan sebagai bagian terpadu 
dalam strategi untuk mengendalikan populasi. 

• Mempromosikan persamaan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan untuk 
merencanakan keluarga dan menghormati hak-hak perempuan dan laki-laki untuk memilih 
metode pengaturan kehamilan yang paling sesuai. 

• Meningkatkan pembangunan bekelanjutan di daerah untuk menyebarkan peluang-peluang 
pembangunan di pulau-pulau selain Jawa dan Bali. 

• Menciptakan keseimbangan antara tingkat populasi dan daya dukung lingkungan. 
 
2.4. Kesehatan dan Pembangunan Berkelanjutan 
Tinjauan 
Indonesia telah mencapai beberapa kemajuan penting dalam pelayanan kesehatan seperti yang 
diindikasikan oleh turunnya angka kematian bayi, meningkatnya angka harapan hidup dan turunnya 
penyakit-penyakit menular. Antara tahun 1960 dan 1999, angka kematian bayi turun dari 159 
menjadi 45 per seribu kelahiran hidup, dan harapan hidup saat dilahirkan meningkat dari 41 tahun 
di tahun 1960 menjadi 66 tahun di tahun 1999 (BPS, 2001). Namun demikian, variasi daerah dalam 
pelaksanaan dan keefektifan program masih cukup tinggi. 
 
Kemajuan tersebut dapat tercapai berkat usaha serius untuk menyediakan pelayanan kesehatan 
universal. Melalui Keputusan Presiden, Indonesia telah menyalurkan dana-dana pembangunan 
untuk menjamin bahwa pelayanan dan fasilitas kesehatan terdistribusi secara merata di seluruh 
masyarakat. Salah satu program yang paling berhasil adalah pos pelayanan terpadu (Posyandu) 
yang menyediakan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat di kawasan terpencil. Di tahun 
1998, terdapat sekitar 7.600 pusat pelayanan kesehatan di Indonesia. Tambahan lagi, terdapat lebih 
dari 21.000 pusat kesehatan masyarakat dan lebih dari 6.000 pusat pelayan kesehatan yang dapat 
berpindah di seluruh penjuru tanah air (BPS, 1999). Dengan tingginya populasi, angka-angka 
tersebut menjadi tidak berarti, hanya ada 1 pusat kesehatan untuk setiap 3.000 penduduk, 1 
puskesmas untuk setiap 1.000 penduduk, atau 1 untuk setiap 1.300 penduduk bila pelayan yang 
dapat berpindah juga dihitung. Angka-angka ini jauh dari mencukupi. Lebih lanjut, perlu dicatat 
bahwa penyediaan pelayanan kesehatan dilakukan dari atas ke bawah (top-down) dan hanya 
merupakan sebagian solusi tanpa mempertimbangkan kebutuhan lokal yang berbeda-beda, dan 
hanya terlihat sedikit bukti bahwa masyarakat telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi 
akar pernyebab permasalahan kesehatan. Pelayanan cenderung dilakukan secara seragam, padahal 
masalah kesehatan dan sumber daya manusia berbeda dari satu tempat dengan yang lain.  
 
Untuk memperbaiki distribusi obat dan aksesnya oleh masyarakat, Departemen Kesehatan telah 
mempromosikan pemasaran obat generik bermerek (Branded Generic Drugs, BGD). Dengan 
meningkatkan ketersediaan obat generik ini sejak tahun 1989, Depkes talah meningkatkan baik 
jumlah produser dan variasi BGD. Namun demikian, kemajuan ini terancam oleh kenaikan harga 
akibat krisis ekonomi dan peraturan internasional mengenai paten obat. 
 
Sebagian disebabkan oleh tidak mencukupinya pelayanan kesehatan modern, sebagian disebabkan 
karena tradisi, beberapa – bila tidak sebagian besar – masyarakat Indonesia masih tergantung pada 
pengobatan tradisional dan penggunaan obat-obat tradisional. Namun, peran penting dari 
pengobatan tradisional di antara masyarakat Indonesia belum mendapat perhatian yang seimbang 
untuk pengembangannya. 
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Krisis ekonomi yang terjadi belakangan ini mengurangi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan 
kesehatan. Saat ini, pemerintah hanya mengalokasikan sekitar 2,3 persen dari APBN untuk 
kesehatan masyarakat (Pikiran Rakyat, 19/2/2002), jauh di bawah alokasi di tahun-tahun sebelum 
krisis ekonomi. Indonesia juga menghadapi ancaman yang terus meningkat dari pandemik 
HIV/AIDS, terutama di kalangan generasi muda. Angka kumulatif kasus HIV/AIDS yang 
dilaporkan dari April 1987 sampai September 2001 adalah sebesar 2313. Namun demikian, WHO 
memperkirakan angka sebenarnya mendekati 35.000-50.000 kasus (www.depkes.go.id). Bila tidak 
dikendalikan, HIV/AIDS dapat menjadi ancaman serius bagi pembangunan berkelanjutan. 
 
Untuk mengatasi masalah kesehatan, berbagai langkah telah dilakukan untuk meningkatkan 
efisiensi dan efektifitas pembangunan kesehatan, untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan 
bagi masyarakat, dan untuk memperluas distribusi dan memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan 
terutama di daerah-daerah terpencil. Salah satunya adalah mengembangkan program jaringan 
pengaman sosial kesehatan bagi mereka yang membutuhkan untuk mengatasi dampak krisis 
ekonomi yang berkepanjangan pada masyarakat miskin. Salah satu proyek Departemen Kesehatan 
adalah Proyek Kesehatan Provinsi (Provincial Health Project, PHP) dan Kesehatan Keluarga dan 
Gizi (KKG). PHP dikembangkan untuk mendukung dan mempercepat proses desentralisasi dan 
reformasi finansial melalui perbaikan pelayanan khususnya untuk masyarakat miskin. 
 
Program KKG telah dimodifikasi setelah adanya evaluasi di tahun 1999. Tujuan proyek ini adalah 
untuk memperbaiki kesehatan dan gizi masyarakat. Pelaku program di tingkat lokal didorong untuk 
memodifikasi pelaksanaannya melalui penyesuaian dengan kondisi lokal. Strategi yang sudah 
dimodifikasi mengenalkan beberapa produk inovatif untuk mencapai tujuan utama: pemberdayaan 
keluarga tentang isu-isu kesehatan, gizi dan ekonomi. 
 
Mengenai HIV/AIDS, pemerintah telah membentuk Komisi AIDS Nasional di tahun 1994. 
Program-program kuncinya diantaranya adalah informasi, pendidikan dan komunikasi; pencegahan; 
tes darah dan konseling; pengobatan, pelayanan dan perawatan; penelitian dan kajian; serta 
pemantauan dan evaluasi. 
 
Rekomendasi 

• Mengembangkan pendekatan pelayanan kesehatan berdasarkan kekhususan daerah yang 
mendorong otonomi lokal dalam merencanakan dan menentukan prioritas. 

• Mentransform perawatan kesehatan dasar menjadi program kesehatan mandiri berdasarkan 
inisiatif masyarakat dan dibiayai oleh kelompok-kelompok masyarakat dan juga 
mempromosikan penggunaan obat tradisional sebagai sistem kesehatan alternatif. 

• Memperbaiki partisipasi kelompok-kelompok utama dalam perencanaan dan pelaksanaan 
kesehatan di tingkat lokal melalui kerjasama antar sektoral. Hal ini khususnya yang 
berhubungan dengan pemberantasan penyakit-penyakit menular. 

• Mempromosikan pendekatan kesehatan yang holistik dengan: 

◊ Menjamin akses yang lebih besar terhadap pelayanan kesehatan primer dan sekunder 
serta teknologi medis yang terjangkau khususnya bagi kelompok-kelompok yang rentan. 

◊ Memperbaiki kondisi lingkungan, ekonomi dan sosial yang juga memberikan kontribusi 
munculnya penyakit. 

◊ Memperkuat kapasitas yang sesuai dengan masyarakat lokal. 

• Perang melawan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya harus terintegrasi dalam kebijakan 
nasional pemberantasan kemiskinan. 

• Menjamin akses obat-obatan penting dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sesuai. 

• Meningkatkan alokasi anggaran negara untuk kesehataan, terutama untuk kelompok-kelompok 
rentan yang membutuhkan akses perawatan kesehatan yang terjangkau. 
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2.5. Permukiman 
Tinjauan 
Di Indonesia, pembangunan perumahan menghadapi masalah-masalah kemiskinan, langkanya 
sumber daya, polusi dan kepadatan penduduk. Contohnya, Indonesia mengalami kekurangan rumah 
baik kuantitas maupun kualitas – khususnya untuk masyarakat miskin perkotaan. Oleh karena itu 
sejak 1994, Indonesia telah mengadopsi strategi internasional yaitu “tempat perlindungan untuk 
semua” (“shelter for all”). Kebijakan itu dengan jelas menyatakan kebutuhan akan penyediaan 
perumahan dan pemukiman yang terjangkau masyarakat umum dan ramah lingkungan. Perumnas 
dan pengembang swasta membangun  perumahan dan BTN memberikan fasilitas kredit perumahan 
untuk keluarga-keluarga berpenghasilan rendah. Dalam tahun anggaran 1999/2000, sektor 
perumahan mendapat alokasi 3,8 persen dari anggaran belanja negara. Di tahun 2001, sebanyak Rp. 
5.983,5 milyar dialokasikan untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas daerah, dan sebanyak Rp. 
104,7 juta dari jumlah itu berada di bawah sektor manajemen lingkungan dan tata ruang (BPS, 
2001a, www.kbw.go.id). Usaha-usaha untuk memperbaiki lingkungan fisik juga dilakukan melalui 
berbagai program seperti rehabilitasi daerah kumuh, perbaikan bangunan liar, dan program 
pembangunan rumah bagi masyarakat. Namun, program ini bukan tanpa konflik. 
 
Meningkatnya permintaan akan perumahan jauh melebihi apa yang bisa disediakan oleh program-
program yang telah ada. Hanya 15 persen dari kebutuhan perumahan dapat dipenuhi oleh konstruksi 
sektor publik dan swasta. Tambahan lagi, pemukiman sering kali disediakan tanpa fasilitas yang 
memadai. Diperkirakan bahwa di tahun 2000, hanya 75 persen dari populasi total memiliki akses 
terhadap air bersih, 86 persen terhadap listrik negara dan hanya 55 persen rumah tangga yang 
memiliki fasilitas MCK sendiri (BPS, 2001) 
 
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ukuran ideal untuk pemukiman adalah 10 m2 per 
orang. Di Indonesia, ukuran pemukiman rata-rata adalah 50 - 59 m2 untuk rumah tangga dengan 
rata-rata terdiri dari 3,9 orang di tahun 2000. Namun demikian, sekitar 25 persen rumah tangga di 
Indonesia masih tinggal dalam pemukiman dengan ukuran dibawah batas ideal tersebut. Sebagai 
tambahan, masalah pemenuhan kebutuhan perumahan juga tidak hanya sekedar masalah kualitas 
dan kuantitas; tetapi lebih merupakan isu-isu sosial budaya dan politik. Kondisi-kondisi ini 
diperparah oleh krisis, ketika jurang pemisah antara berbagai kelompok-kelompok sosial ekonomi 
semakin lebar. Dengan krisis ekonomi, sejumlah besar masyarakat tidak lagi mampu melunasi 
kredit perumahan dan beberapa orang bahkan terpaksa menjual ulang rumah-rumah mereka dengan 
harga yang lebih murah untuk mendapatkan uang. 
 
Rekomendasi 

• Memperkuat hak atas perumahan untuk semua warga negara, terutama kelompok-kelompok 
rentan. 

• Melaksanakan perencanaan pemukiman terpadu yang memperhatikan kondisi lokal yaitu 
kondisi ekosistem, lapangan pekerjaan, pelayanan masyarakat, keragaman sosial budaya dan 
sosial ekonomi. 

 
2.6. Pendidikan 
Tinjauan 
Indonesia telah meraih keberhasilan penting dalam memajukan pendidikan seperti yang 
diindikasikan dengan menurunnya angka buta huruf orang dewasa dari 61 persen di tahun 1960 
menjadi 11,6 persen di tahun 1999. Keberhasilan ini dicapai diantaranya melalui dikeluarkannya 
UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa orangtua wajib 
menyekolahkan anak-anaknya sampai kelas III SMP. Ditambah lagi dengan program-program non 
konvensional seperti SMP Terbuka dan juga kelas-kelas luar sekolah yang setara dengan SD dan 
SMP – dikenal dengan Paket A dan Paket B – telah disediakan untuk mereka yang tidak memiliki 
akses terhadap atau tidak mampu membayar untuk sekolah-sekolah reguler. 
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Antara tahun 1965 dan 1994, angka partisipasi kasar untuk pendidikan dasar naik dari 72 persen 
menjadi 115 persen (Bank Dunia, 2000b). Namun harus dicatat, bahwa meskipun angka partisipasi 
kasar naik, angka buta huruf di Indonesia masih cukup tinggi – 16 persen dari populasi perempuan 
dan 7,1 persen dari populasi laki-laki yang berusia di atas 10 tahun masih buta huruf. Sebagian 
besar dari mereka hidup di daerah pedesaan. 
 
Namun, keberhasilan Indonesia ternyata masih di bawah rata-rata negara-negara tetangga karena 
prioritas pemerintah pada pendidikan hanya sekedar retorik (BPS, 2001). Selama krisis ekonomi, 
angka putus sekolah, terutama SD dan SMP, meningkat, yaitu 3,4 persen murid SD putus sekolah 
dan 19,3 persen dari mereka yang tidak putus sekolah tidak dapat meneruskan pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi. Subsidi untuk jenjang pendidikan tinggi telah dihapuskan dan ekspansi 
sekolah besar-besaran belum dibarengi dengan perbaikan kualitas. Kualitas pengajaran masih 
rendah dikarenakan rendahnya gaji guru. Lebih lanjut, kurikulum dan materi sekolah sebagian besar 
dirancang oleh pemerintah pusat sehingga tidak selalu relevan dengan situasi lokal. Angka 
partisipasi pendidikan tinggi masih relatif rendah. Padahal pendidikan tinggi merupakan tempat 
yang penting untuk belajar mengenai pembangunan berkelanjutan, baik secara teori maupun 
praktek. Sejak tahun 1983, Indonesia telah mengembangkan Pusat Studi Lingkungan di sejumlah 
perguruan tinggi. Beberapa perguruan tinggi juga telah membuka program-program pasca sarjana 
manajemen lingkungan dan studi pembangunan, sementara kurikulum lingkungan telah 
dikembangkan untuk guru-guru dan pegawai negeri sehingga konsep pembangunan berkelanjutan 
dapat lebih luas disebarkan dan dipahami. Namun demikian, lembaga-lembaga tersebut belum 
memainkan peran penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan 
berkelanjutan. 
 
Dalam semangat gerakan reformasi di Indonesia, satu langkah penting telah diambil di tahun 2001 
yaitu diperkenalkannya Prinsip Pendidikan berbasis Luas (Broad Based Education Principle). 
Berkaitan dengan prinsip tersebut, Konsep Pendidikan Seumur Hidup juga dikembangkan. 
Pengertian dasar dari Broad Based Education adalah bahwa pendidikan tidak hanya berupa 
pendidikan akademis atau pendidikan kejuruan, tapi juga mendidik murid agar memperoleh 
kemampuan “belajar untuk belajar (learning to learn)”. Broad Based Education dan Konsep Belajar 
Seumur Hidup berpotensi untuk memberikan pemahaman lebih baik mengenai pembangunan 
berkelanjutan, dan untuk mengembangkan perilaku dari berbagai pihak yang lebih sesuai dengan 
pembangunan berkelanjutan. Untuk mendorong lebih banyak partisipasi, Departemen Pendidikan 
Nasional juga merintis dan mensosialisasikan pembentukan Dewan Pendidikan/Dewan Sekolah di 
tingkat kabupaten/kota serta memperkuat fungsi Komite Sekolah di tingkat sekolah. Lembaga-
lembaga tersebut diharapkan dapat merencanakan, mengatur dan menentukan kebijakan pendidikan 
dan memantau kegiatan pendidikan di setiap sekolah di daerahnya masing-masing. Di samping 
mengevaluasi undang-undang pendidikan yang masih berlaku sekarang, Dewan Pendidikan juga 
mengembangkan kurikulum nasional. Sampai saat ini, pendidikan lingkungan belum secara resmi 
dimasukkan ke dalam kurikulum nasional walaupun sebagian materinya telah disertakan dalam 
beberapa mata pelajaran seperti biologi. Namun demikian, beberapa sekolah telah berinisiatif untuk 
mengalokasikan lebih banyak jam pelajaran untuk pendidikan lingkungan dan sekolah-sekolah 
tersebut mendapat dukungan dari beberapa ornop. Ornop telah berada di baris terdepan dalam 
mempromosikan pendidikan lingkungan. Sebagai contoh, Jaringan Pendidikan Lingkungan (JPL) 
merupakan jaringan kerjasama ornop dan juga individu yang mempunyai minat dan/atau 
menjalankan program pendidikan lingkungan di Indonesia. Di tahun 2000, hampir sebanyak 60 
ornop dan individu telah bergabung dalam JPL. 
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Rekomendasi 

• Secepatnya mengambil langkah-langkah untuk menyediakan akses pendidikan formal maupun 
non-formal yang lebih baik untuk menjamin partisipasi dari kaum miskin, masyarakat lokal dan 
tradisional serta kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya. 

• Meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan. 

• Mengembangkan kurikulum yang inovatif dan terdesentralisasi yang secara memadai 
menyediakan pengetahuan, ketrampilan, perspektif, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan 
pembangunan berkelanjutan, serta mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi lokal. 

 
2.7. Partisipasi Kelompok-Kelompok Utama 
Tinjauan 
Beberapa kelompok utama telah memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. 
Contohnya, ornop berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pembangunan 
berkelanjutan, khususnya mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan. Ornop juga telah 
melakukan advokasi untuk pengakuan hak-hak adat dan masyarakat lokal atas lahan dan sumber 
daya alam, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, pengakuan kelompok-kelompok 
masyarakat sipil dalam peraturan perundangan di Indonesia dan penegakan hukum yang lebih kuat. 
Sejauh ini peran terpenting dari ornop adalah dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat agar 
dapat lebih berperan dalam pembangunan berkelanjutan. Peran ornop ini diakui dalam beberapa 
undang-undang seperti UU No. 23/1997 tentang Manajemen Lingkungan dan UU No. 41 tentang 
Kehutanan. Ornop juga telah memfasilitasi, diantaranya, program-program kesejahteraan 
masyarakat dan pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan masyarakat dan penguatan hak-hak 
perempuan. 
 
Masyarakat adat dan petani lokal juga mempunyai peran penting dalam pengelolaan hutan dan 
keanekaragaman hayati di tingkat lokal dan masyarakat. Namun demikian, hak mereka atas sumber 
daya belum sepenuhnya diakui oleh pemerintah dan hal ini menghambat partisipasi aktif mereka 
dalam pembangunan berkelanjutan. Di banyak kasus, mereka merasa telah dipinggirkan oleh 
program pembangunan yang berdampak negatif pada mata pencarian mereka. UU Kehutanan yang 
sebelumnya, contohnya, tidak mengakui hak masyarakat adat atas kawasan hutan, meskipun pada 
kenyataannya bahwa mereka telah mengelola hutan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. 
Namun, UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan Keputusan Menteri No. 677/1998 mengakui hak 
adat atas hutan dan kehutanan masyarakat . Sementara itu, Keputusan Menteri Negara Pertanian No. 
5/1999 mengatur prosedur untuk menyelesaikan masalah sehubungan dengan hak masyarakat adat 
yang didasarkan hukum adat. Walaupun telah didukung oleh berbagai peraturan, partisipasi nyata 
ornop dan masyarakat adat atau lokal masih dihalangi oleh kurangnya pelaksanaan peraturan dan 
tidak adanya mekanisme yang jelas. Sistem pemerintahan yang tersentralisasi di Indonesia selama 
tiga puluh tahun belakangan ini menunjukkan bahwa proses membangun partisipasi nyata masih 
berjalan dengan lambat. 
 
Partisipasi dari komunitas bisnis masih kurang, dan ini diwujudkan dengan pembentukan 
Kompartemen Lingkungan dalam KADIN (Kamar Dagang dan Industri). Setelah diadakannya KTT 
Bumi di tahun 1992, maka dibentuk Dewan Bisnis Indonesia untuk Pembangunan Berkelanjutan 
(Indonesian Business Council for Sustainable Development) namun lembaga ini belum terlihat aktif 
selama tahun-tahun belakangan ini. Demikian pula halnya dengan partisipasi komunitas ilmiah dan 
teknologi yang masih lemah, meskipun telah dibentuk Pusat Studi Lingkungan di banyak perguruan 
tinggi. Sedangkan partisipasi pemerintah daerah baru dimulai sejak dimulainya proses desentralisasi 
di tahun 1999. 
 
Partisipasi dari kelompok-kelompok utama lainnya, yaitu perempuan, pemuda dan anak-anak, 
kelompok pekerja juga sangat kurang, bila tidak bisa dibilang tidak ada. Hal ini disebabkan 
pendekatan pembangunan di Indonesia selama ini yang tersentralisasi, dan juga kenyataan bahwa 
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wacana pembangunan berkelanjutan tidak menjangkau kelompok-kelompok tersebut. Laporan 
selengkapnya mengenai partisipasi kelompok-kelompok utama sedang disiapkan oleh koalisi ornop 
yang tergabung dalam Indonesian People Forum (Forum Rakyat Indonesia). Faktor kontribusi 
utama yang menyebabkan lemahnya partisipasi dari kelompok-kelompok utama adalah tidak 
adanya usaha yang serius di pihak pemerintah untuk menyediakan mekanisme bagi kelompok-
kelompok untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional. Ditambah lagi, banyak 
kelompok-kelompok utama, khususnya yang berada di daerah, tidak memiliki kapasitas dan juga 
sumber daya manusia dan sumber pendanaan yang memadai, agar dapat turut memainkan peran 
secara efektif dalam pembangunan berkelanjutan. 
 
Rekomendasi 

• Pemerintah perlu menciptakan mekanisme dimana kelompok-kelompok utama dapat dengan 
nyata berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. 
Mekanisme ini harus dibangun melalui dialog yang terbuka dan berkelanjutan antara pemerintah 
dan kelompok-kelompok utama. 

• NCSD, yang akan segera dibentuk, dapat menjadi wadah dimana kelompok-kelompok utama 
dapat menumbuhkan kesadaran tentang dan berpartisipasi dalam proses pembangunan 
berkelanjutan. Hal ini dapat dimulai dengan melibatkan kelompok-kelompok utama dalam 
penyebaran hasil dan tindak lanjut dari WSSD (World Summit on Sustainable Development, 
KTT Bumi tentang Pembangunan Berkelanjutan). 

• Kelompok-kelompok utama perlu meningkatkan kapasitas mereka dan memberdayakan diri 
mereka sendiri agar dapat secara efektif memainkan peran dalam pembangunan berkelanjutan. 

 
III. Tinjauan Pelaksanaan Agenda 21 – Isu Sektoral 

3.1. Atmosfir dan Perubahan Iklim 

Tinjauan 
Indonesia telah mejadi partisipan aktif dalam negosiasi-negosiasi internasional mengenai perubahan 
iklim sejak awal tahun 1990an. Indonesia telah meratifikasi United Nation Framework Convention 
on Climate Change (Konvensi Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim), serta menandatangani 
Protokol Kyoto dan akan meratifikasinya dalam waktu dekat. Dengan kordinasi oleh KMNLH, 
telah dilakukan beberapa kajian tentang perubahan iklim, berkisar dari dampak sosial ekonomi dari 
perubahan iklim hingga kemungkinan-kemungkinan bagi Indonesia untuk mengurangi perubahan 
iklim. Hasil kajian terakhir adalah kajian strategi nasional mengenai mekanisme pembangunan 
bersih (clean development mechanism) di bawah payung Protokol Kyoto. Rencana Aksi Nasional 
telah disusun oleh pemerintah, dengan dibantu oleh ornop dan akademisi. 
 
Meskipun telah dilakukan usaha-usaha untuk mengurangi perubahan iklim, emisi gas-gas rumah 
kaca Indonesia diperkirakan akan meningkat dengan cepat. Emisi gas-gas rumah kaca utama di 
Indonesia di tahun 1994, tahun terakhir dimana dilakukan inventarisasi emisi, mencapai sekitar 343 
MT setara CO2. Sebanyak 156 MT lagi emisi netto CO2 disebabkan oleh konversi penggunaan 
lahan, khususnya akibat penebangan hutan. Antara tahun 1990 dan 1994 di Indonesia emisi karbon 
dioksida (CO2), metan (CH4), dan oksida nitrogen (N2O) tumbuh dengan laju 1,8 persen pertahun. 
70 persen dari total emisi adalah CO2. 
 
Antara 1990 dan 1994, sekitar 35 hingga 60 persen emisi total berasal dari sektor-sektor ekonomi 
dengan kebutuhan energi yang tinggi (yaitu energi, industri, transportasi, perumahan dan komersil). 
Sektor kehutanan merupakan pengemisi terbesar kedua, dengan menghasilkan 20 hingga 50 persen 
dari emisi total. Pertanian memberikan kontribusi sebesar 15 hingga 25 persen. Fluktuasi emisi 
selama periode tersebut terutama disebabkan oleh perubahan laju penebangan hutan. Karena 
pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan kembali meningkat setalah krisis, maka tentunya akan 
diikuti oleh peningkatan kembali emisi, meskipun dengan laju yang lebih rendah dibanding GDP. 
Emisi karbon dioksida dari sektor-sektor yang membutuhkan energi diperkirakan akan meningkat 
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tiga kali lipat antara tahun 2000 dan 2020 karena penyediaan energi dengan bahan bakar batubara 
akan meningkat sepuluh kali lipat (KMNLH, 2001). 
 
Sebagai negara berbentuk kepulauan, Indonesia diperkirakan akan mengalami kerugian besar bila 
terjadi perubahan iklim. Tambahan lagi di Indonesia, sektor pertanian dan perikanan tidak hanya 
merupakan sektor ekonomi terbesar namun juga sektor vital untuk penyediaan pangan serta 
keamanan pangan dan air bersih. Kesehatan masyarakat juga akan terancam dengan adanya 
perubahan iklim. Naiknya permukaan air laut akan berdampak pada pulau-pulau dan kawasan 
pantai, mengakibatkan sebagian besar dataran rendah tidak dapat dihuni. Kerugian ekonomi akibat 
perubahan iklim dapat mencapai 10 persen dari pendapatan Indonesia di tahun 2070. Sebagai 
negara yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, Indonesia harus mengambil tindakan agar 
dapat beradaptasi dengan dampak-dampak tersebut. 
 
Rekomendasi 

• Memberikan prioritas pada usaha-usaha mengurangi dan mengadaptasi perubahan iklim karena 
Indonesia adalah negara yang rentan terhadap fenomena ini. 

• Berpartisipasi dalam usaha-usaha global untuk mengurangi perubahan iklim dengan prinsip 
tanggung jawab bersama namun berbeda (common but differentiated principle), dengan 
mengingat bahwa di dalam Protokol Kyoto tahun 1997 Indonesia tidak termasuk negara yang 
mempunyai komitmen pembatasan emisi kuantitatif. 

• Menerapkan prinsip pencegahan atau kehati-hatian (precautionary principle), dimana prioritas 
diberikan pada tindakan-tindakan yang juga memberikan keuntungan lokal dan daerah. 

• Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan kajian tentang perubahan iklim dan 
mengembangkan sistem informasi yang berkaitan dengan isu tersebut. 

• Meratifikasi Protokol Kyoto secepatnya. 
 
3.2. Pengelolaan Lahan Terpadu 
Tinjauan 
Pengelolaan lahan merupakan isu penting di Indonesia karena sebagian besar produksi nasional 
bertempat di atasnya. Salah satu masalah utama dalam pengelolaan lahan adalah alih fungsi lahan 
berskala besar kawasan hutan, lahan basah, dan rawa gambut menjadi lahan pertanian. Akibat 
praktek-praktek seperti itu, degradasi lahan saat ini mencapai 30 juta hektar dan diperkirakan akan 
meningkat 1 - 2 persen (sekitar 300.000 hingga 600.000 hektar) setiap tahunnya. Masalah lainnya  
adalah alih fungsi lahan besar-besaran dari lahan pertanian yang subur menjadi kawasan perkotaan, 
khususnya untuk keperluan industri dan pemukiman, dimana di tahun 2000 mencapai hampir 
250.000 hektar (website Departemen Pertanian, 2002). Di banyak kasus, alih fungsi lahan menjadi 
kegunaan lain juga terjadi di kawasan konservasi, yang berdasarkan rencana tata ruangnya, tidak 
boleh dikembangkan secara intensif. Alih fungsi mixed hill forest dan lahan basah menjadi lahan 
pertanian dan alih fungsi lahan pertanian menjadi tempat pemukiman merupakan fenomena yang 
menonjol, terutama di Jawa. 
 
Degradasi lahan terutama disebabkan oleh rencana tata ruang nasional dan daerah yang belum 
sepenuhnya dilaksanakan. Di banyak kasus, hal ini berkaitan dengan konflik kepentingan antara 
pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen sumber daya lahan. Problem ini diperparah oleh kurang 
adanya kordinasi di antara lembaga-lembaga pemerintah dan sektor-sektor pembangunan, rumitnya 
peraturan dan mekanisme  yang berkaitan dengan sumber daya lahan, serta oleh terbatasnya 
partisipasi dari kelompok-kelompok utama, khususnya masyarakat adat dalam perencanaan tata 
guna lahan. Masalah ini telah menyebabkan konflik horisontal maupun vertikal. Salah satu contoh 
konflik kepentingan adalah gagalnya proyek nasional pengembangan daerah rawa gambut menjadi 
proyek persawahan raksasa di Kalimantan, yang merusak kondisi ekosistem rawa gambut tropis dan 
juta menyebabkan bencana bagi masyarakat. 
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Isu penting lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya lahan adalah terpinggirkannya 
hukum adat tentang lahan, meskipun secara resmi sudah diakui dengan adanya UU Agraria 
Nasional (UU No. 5/1960). Pemerintah, sering kali, mengabaikan hukum adat dengan alasan demi 
kepentingan nasional. Mengabaikan hukum adat sering kali menyebabkan konflik horisontal dan 
vertikal. 
 
Untuk mengatasi masalah alih fungsi lahan, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No. 3/1990 
mengenai larangan alih fungsi  lahan sawah untuk penggunaan selain pertanian. Pemerintah juga 
membentuk Badan Kordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) di tahun 1993 di bawah Bappenas. 
UU Tata Ruang No. 24/1992, yang bertujuan untuk mencapai tata guna lahan terpadu dan 
berwawasan lingkungan, telah didukung oleh dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 47/1997 
mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan UU No. 69/1996 mengenai partisipasi 
masyarakat dalam merencanakan tata ruang. Namun demikian, implementasi dan penegakan 
peraturan-peraturan tersebut masih lemah dan oleh karenanya masalah-masalah yang telah 
disebutkan di atas masih belum terselesaikan. 
 
Rekomendasi 

• Memantau dan menilai status sumber daya lahan saat ini serta mengidentifikasi dan menangani 
akar permasalahannya. 

• Mengintegrasikan manajemen tata guna lahan dengan mengkaitkan pembangunan sosial 
ekonomi dengan perlindungan lingkungan. 

• Memperkuat dan menegakkan peraturan perundangan untuk manajemen tata guna lahan yang 
berkelanjutan. 

• Mengevaluasi rencana tata ruang daerah dimana terjadi konflik kepentingan antar sektor-sektor. 

• Memperbaiki partisipasi masyarakat bila memungkinkan, dan memperbaiki pengelolaan konflik 
dan resolusi konflik antara hukum adat dan hukum negara mengenai sumber daya lahan. 

 
3.3. Kehutanan 
Tinjauan 
Sektor kehutanan memainkan peranan penting dalam ekonomi Indonesia terutama melalui produksi 
dan ekspor kayu dan produk-produk berbahan baku kayu. Dari tahun 1989 hingga 1999, industri 
perkayuan memberi kontribusi sebesar 20 persen dari total pendapatan Indonesia dalam mata uang 
asing (Suara Pembaruan, 13 Oktober 1999). Indonesia memiliki kawasan hutan terluas kedua di 
dunia, dengan luas mencapai 108,5 juta hektar (Departemen Kehutanan, 2001). Oleh karena itu 
proyek-proyek pembangunan seperti perkebunan komersil, waduk, program transmigrasi dan 
pertambangan bergantung pada konversi kawasan hutan. Banyak masyarakat lokal dan adat di 
Indonesia, khususnya di luar Jawa, bergantung pada hutan untuk kelangsungan hidup dan 
kesejahteraan sosial budaya mereka. Tambahan lagi, hutan diketahui mempunyai fungsi ekologis 
baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 
 
Selama lebih dari tiga dekade yang dimulai pada tahun 1967, berbagai fungsi hutan ini belum 
dikelola dengan baik dan pemerintah lebih menekankan pada pemanfaatan kayu dibanding 
manajemen hutan berbasis ekosistem. Hal ini telah menyebabkan eksploitasi hutan besar-besaran 
dan konversi kawasan hutan untuk tujuan-tujuan komersil yang akhirnya mengakibatkan penipisan 
sumber daya hutan. Laju penebangan hutan di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di 
dunia dengan kisaran antara 1,6 hingga 2,1 juta hektar per tahun (Departemen Kehutanan, 2001). 
Sumber lain menghitung bahwa laju berkurangnya bentang hutan dalam hutan produksi antara 
tahun 1984 dan 1997 adalah 2.528.500 hektar per tahun (Kartodihardjo dan Supriono, 1999). Angka 
tersebut tidak termasuk kerusakan hutan di kawasan lindung dan konservasi atau kerusakan yang 
disebabkan oleh kebakaran hutan di tahun 1997/1998 dan penebangan liar. Kerusakan hutan akibat 
kebakaran diperkirakan antara 200.000 dan 5 juta hektar (Bappenas, 1999). Sekitar 43 juta hektar 
hutan telah terdegradasi di Indonesia dan akibatnya 294 spesies flora dan fauna terancam. Situasi ini 



 

 

16 

16 

telah mengakibatkan kelangkaan sumber daya dan kompetisi antar pihak-pihak yang 
berkepentingan, yang sering kali berakhir dengan kerusuhan sosial. Pada kenyataannya sektor 
kehutanan merupakan contoh terbaik untuk menggambarkan dampak pembangunan yang tidak 
berkelanjutan dimana penekanan diletakkan hanya pada faktor ekonomi, dengan mengorbankan 
kepentingan sosial dan ekologis. 
 
Hal ini bukan berarti bahwa belum dilakukan usaha-usaha untuk melaksanakan manajemen hutan 
yang berkelanjutan. Sebagai contoh adalah rencana tata ruang untuk kawasan hutan pernah dibuat di 
tahun 1984 dimana hutan digolongkan menjadi hutan produksi permanen, hutan konversi dan 
kawasan konservasi. Rencana ini tidak dapat diterapkan dengan baik di lapangan karena tidak 
adanya peta yang layak dan penegakan peraturan. Sebagai akibatnya, konversi lahan hutan besar-
besaran untuk perkebunan komersil terus berlanjut di kawasan hutan produksi dan konservasi. Di 
tahun 1997, ada usaha untuk mengintegrasi rencana tata ruang hutan dengan Rencana Tata Ruang 
Provinsi dan UU No. 29/1992 tentang Rencana Tata Ruang, berdasarkan program inventarisasi 
hutan nasinal yang sedang berlangsung. Namun lagi-lagi usaha ini terhambat oleh konflik 
kepentingan antara pihak-pihak yang ingin memanfaatkan rencana tata ruang lahan hutan sebagai 
alat untuk manajemen hutan yang berkelanjutan dengan pihak-pihak yang menginginkan konversi 
hutan besar-besaran untuk tujuan-tujuan komersil. Usaha tersebut juga belum menyinggung isu 
yang paling penting yaitu hak masyarakat atas kawasan dan sumber daya hutan. 
 
Salah satu isu yang paling sering diperdebatkan dalam manajemen hutan adalah hak masyarakat 
adat dan lokal atas sumber daya hutan dan pembagian yang adil di antara pihak-pihak yang terkait 
atas eksploitasi hutan secara komersil. Di masa lampau, hak adat atas kawasan dan sumber daya 
hutan tidak diakui dan masyarakat lokal tidak memperoleh banyak keuntungan dari operasi 
penebangan kayu komersil. Baru-baru ini pemerintah mengganti UU Hutan tahun 1967 (yang tidak 
mengakui hukum adat) dengan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Pasal 1 dan 5 dari UU No. 
41/1999 menetapkan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang terletak dalam kawasan suatu 
masyarakat di bawah hukum adat sepanjang terdapat masyarakat adat di sana dan diakui. Keputusan 
Menteri Kehutanan No. 677/1998 tentang Hutan Masyarakat juga memberikan dasar hukum untuk 
hutan yang dikelola oleh masyarakat. Hal ini merupakan usaha untuk memperoleh pembagian 
sumber daya hutan yang adil. Kedua kebijakan tersebut tidak sempurna, dan mungkin tidak bisa 
menyelesaikan semua masalah dalam waktu dekat, tapi setidaknya merupakan langkah awal untuk 
tercapainya manajemen hutan berbasis masyarakat. 
 
Dalam hal konservasi, Indonesia telah menyisihkan sekitar 17,9 juta hektar hutan sebagai kawasan 
lindung dan konservasi dalam bentuk cagar alam, taman nasional, taman perburuan dan taman 
wisata (Departemen Kehutanan, 2001). Meskipun hal ini penting untuk konservasi spesies secara 
in-situ, perlindungan habitat dan manajemen keanekaragaman hayati, konsep kawasan lindung juga 
membawa berbagai masalah. Pertama, kawasan lindung sebagian besar dibentuk dengan 
mengesampingkan penduduk lokal, dan oleh karenanya sering terjadi konflik antara pengelola 
kawasan lindung dengan masyarakat lokal, yang terkadang malah mengakibatkan kerusakan hutan 
bukannya perlindungan. Kedua, penegakan hukum yang lemah sehingga perambahan, perburuan 
dan penebangan liar merupakan hal yang sering terjadi di dalam kawasan lindung di Indonesia. 
Ketiga, tanpa perencanaan tata ruang yang holistik dan komprehensif, beberapa bagian dari 
kawasan lindung sering dikonversi untuk kepentingan komersil (seperti perkebunan) akibat tidak 
adanya garis demarkasi yang layak dan pengaturan legal untuk konversi hutan. 
 
Pemerintah juga telah menyisihkan sumber dana untuk program regenerasi hutan atau reboisasi 
dalam bentuk Dana Reboisasi (DR). Dana ini dikumpulkan dari para pemegang konsensi dan pada 
bulan Juni 1998 telah terkumpul sebanyak Rp. 2.461 milyar. Namun demikian, selama beberapa 
tahun tidak ada mekanisme yang jelas untuk mengumpulkan, menggunakan atau mengelola dana 
tersebut, hingga baru-baru ini ditetapkan bahwa dana ini harus masuk dalam anggaran negara. Di 
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masa lampau sejumlah besar dana digunakan untuk tujuan-tujuan di luar sektor kehutanan sehingga 
program regenerasi hutan menjadi terhambat. Tambahan lagi, pada kasus dimana reboisasi benar-
benar dilakukan, tingkat keberhasilannya sangat rendah dan dilakukan secara monokultur, yaitu 
penanaman satu jenis spesies sehingga yang terjadi bukan meregenerasi ekologi hutan melainkan 
menciptakan berkebunan pohon. 
 
Sektor kehutanan telah sering mendapat bantuan kerjasama internasional, khususnya dalam 
manajemen kawasan lindung, pencegahan dan manajemen kebakaran hutan dan lahan dan dalam 
menangani masalah penebangan liar. Sebagai contoh, adanya Consultative Group on Indonesia’s 
Forests (CGIF, Kelompok Konsultatif tentang Hutan Indonesia), suatu koalisi dari beberapa 
lembaga donor yang bertujuan memfasilitasi kerjasama internasional untuk mengelola hutan di 
Indonesia. Lalu ada kerjasama dengan Uni Eropa untuk pencegahan dan penegakan hukum 
penebangan liar. Indonesia juga menjadi markas dua organisasi internasional, CIFOR (Center for 
International Forestry Research) dan ICRAF (International Center for Research on Agroforestry). 
Sudah jelas bahwa terdapat minat yang besar dari masyarakat internasional dalam manajemen hutan 
Indonesia. Sayangnya, hal ini tidak diwujudkan dengan kordinasi di antara lembaga donor dan 
banyak kerjasama bilateral yang tumpang tindih sehingga sumber pendanaan terbuang sia-sia. Dan 
juga banyak kerjasama bilateral dan internasional tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam 
merancang proyek. Contohnya, CGIF baru mulai melakukan diskusi dengan kelompok-kelompok 
masyarakat sipil sejak 1998. 
 
Seperti yang telah disebutkan di atas, sebenarnya sudah banyak dilakukan usaha untuk memperbaiki 
manajemen hutan, namun usaha-usaha tersebut tidak menyeluruh dan terfragmentasi baik dari sisi 
pemerintah maupun dalam program kerjasama internasional. Terdapat empat masalah utama yang 
menghambat manajemen hutan. Yang pertama adalah tidak adanya reformasi kebijakan yang nyata 
dan partisipatif untuk merumuskan peraturan perundangan yang mendukung manajemen hutan. 
Kedua, informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan tidak tersedia. Ketiga, manajemen 
hutan selama ini lebih menekankan pada eksploitasi sumber daya kayu dari pada menyadari potensi 
sepenuhnya dari sumber daya hutan untuk kesejahteraan nasional dan masyarakat. Hal ini 
mengakibatkan terjadinya masalah keempat yaitu dikotomi tujuan dan metode manajemen hutan 
antara masyarakat lokal dan tradisional di satu pihak, dengan perusahaan dan pemerintah di lain 
pihak. 
 
Terakhir, penting untuk dicatat bahwa sumber daya hutan Indonesia memiliki fungsi global dan 
oleh karenanya diperlukan usaha nasional dan global bersama untuk mengelola sumber daya hutan 
secara berkelanjutan. 
 
Rekomendasi 

• Pemerintah perlu memfasilitasi suatu proses dimana konsensus nasional dan lokal dapat dicapai 
mengenai tujuan, metode dan strategi untuk manajemen hutan berbasis pembagian hak dan 
keuntungan yang adil. Proses ini akan melibatkan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat 
sipil serta masyarakat. 

• Pemerintah perlu melakukan perbaikan terhadap peraturan perundangan kehutanan, melalui 
proses yang melibatkan partisipasi nyata publik. Rekomendasi kebijakan harus disertakan 
dengan proposal untuk implementasi dan penegakan yang kuat. 

• Memperkuat informasi dasar tentang sumber daya kehutanan dan menyebarkan informasi 
tersebut pada masyarakat. Informasi ini harus meliputi kondisi hutan dan juga nilai-nilai 
ekonomi, sosial dan ekologis yang potensial. 

• Memperkuat pelibatan masyarakat tradisional dan kelompok-kelompok utama lainnya dalam 
perencanaan, implementasi dan evaluasi kehutanan. 

• Lembaga-lembaga internasional harus lebih transparan dan bertanggungjawab pada masyarakat 
sipil. 
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3.4. Pembangunan Pertanian 

Tinjauan 
Pembangunan pertanian sangat penting bagi Indonesia karena pertanian merupakan cara hidup 
mayoritas penduduk. Sektor pertanian (di luar kehutanan) memberikan kontribusi sebesar 15,75 
persen dari GDP di tahun 2000 dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi 45 persen penduduk. 
Namun, kebijakan pembangunan Indonesia lebih menekankan pada pembangunan industri, seperti 
terlihat dari menurunnya alokasi anggaran. Alokasi anggaran pemerintah untuk pertanian selama 
tahun 1969-1974 adalah sekitar 22,6 persen dari pengeluaran nasional, tapi di tahun 1994/1995 
alokasi anggaran hanya sebesar 11 persen, dan mencatat rekor terendah 9,8 persen di tahun 
1999/2000 (BPS, 2001). 
 
Hal menonjol dalam pembangunan pertanian di Indonesia adalah program Revolusi Hijau untuk 
padi (diperkenalkannya varietas unggul, pestisida dan pupuk kimia serta irigasi), sehingga 
Indonesia mencapai swasembada beras di tahun 1984. Namun keberhasilan ini terbukti tidak 
berlangsung lama ketika di tahun 1990 Indonesia kembali menjadi negara pengimpor beras, dengan 
impor sebanyak 3 juta ton di tahun 1998. Ditambah lagi, pertanian di Indonesia didominasi oleh 
petani-petani kecil, dengan rata-rata kepemilikan lahan 0,25 - 0,5 hektar per rumah tangga petani. 
Hal ini menyulitkan petani-petani untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan pertanian besar, 
dan pada kenyataannya rumah tangga petani mendapatkan penghasilan terendah dibanding 
kelompok masyarakat lain di Indonesia. Keprihatinan lain adalah cepatnya laju konversi lahan 
pertanian yang subur (biasanya persawahan) yaitu sekitar 30.000 hektar per tahun (Kompas, 10 
Oktober 2001; BPS, 2001). 
 
Indonesia telah melakukan praktek-praktek pertanian yang tidak berkelanjutan di masa lampau, 
terutama karena alasan ekonomi dan kebutuhan untuk menyediakan pangan bagi populasi yang 
terus tumbuh. Oleh karena itu pilihan teknologi yang tidak baik seperti Revolusi Hijau telah 
diadopsi untuk menjamin produksi pangan. Namun demikian, penggunaan pestisida dan pupuk 
kimiawi serta sistem penanaman monokultur telah menyebabkan degradasi lahan, berulangnya dan 
pemunculan kembali hama dan penyakit, keracunan pekerja pertanian, erosi genetika tanaman 
pangan dan secara keseluruhan penurunan daya dukung lingkungan yang mengakibatkan penurunan 
produktivitas pertanian. Hal penting lainnya adalah adanya tendensi untuk mempromosikan nasi 
sebagai satu-satunya makanan pokok sehingga produksi beras meningkat mencapai swasembada 
namun telah mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang menyimpang untuk memajukan produksi 
beras menggantikan tanaman-tanaman bukan padi seperti umbi-umbian, sagu dan jagung yang 
sebelumnya merupakan makanan pokok sebagian masyarakat. 
 
Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki situasi ini. Untuk mencegah 
penyalahgunaan pestisida, Departemen Pertanian telah membentuk Komisi Pestisida di tahun 1970. 
Tugas komisi tersebut adalah membantu Menteri Pertanian dalam mengidentifikasi masalah dan 
melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pestisida. Diikuti dengan Instruksi 
Presiden No. 3/1986 yang memberikan batasan jenis-jenis pestisida untuk padi dan Keputusan 
Menteri Pertanian No. 475/KPts/TP.270/96 yang melarang peredaran dan penggunaan beberapa 
jenis pestisida yang berbahaya. Dipicu oleh pemberitaan media mengenai penyalahgunaan herbisida 
Paraquat, Menteri Pertanian mengeluarkan Keputusan No. 985/1998 mengenai wajib sertifikasi 
untuk pengguna pestisida. Namun, penegakan dan lembaga penegak hukum masih lemah dan 
pestisida ilegal dapat dengan mudah ditemukan di pasaran dan sering digunakan oleh petani.  
 
Suatu program yang lebih terpadu telah dilakukan oleh pemerintah, dengan bantuan FAO dan 
USAID, adalah Program Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) Nasional. Melalui sekolah-sekolah 
lapangan PHT, dimana para petani difasilitasi untuk menerapkan PHT terutama untuk tanaman 
pangan (nasi dan sayur-mayur),  telah terjadi penurunan penggunaan pestisida. Di berbagai daerah 
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Program Nasional PHT membentuk asosiasi alumni sekolah lapangan PHT di tingkat kabupaten 
yang telah berperan penting dalam pemberdayaan para petani sehingga suara mereka didengar 
dalam perumusan kebijakan. 
 
Pengelolaan pertanian diatur melalui UU No. 12/1992 mengenai Sistem Budidaya Tanaman. 
Undang-undang ini mengatur penggunaan bibit dan pestisida, pengumpulan dan penyimpanan 
plasma nuftah pertanian, penyebaran varietas tanaman baru, dan lain-lain. Namun demikian, 
undang-undang ini gagal menyediakan akses dan perlindungan kepada petani dalam pengumpulan, 
penelitian dan konservasi plasma nuftah serta gagal menjamin hak-hak petani atas sumber daya 
pertanian. Sejauh ini, hanya ada satu peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah, 
yaitu Peraturan Pemerintah No.44/1995 tentang Perbenihan Tanaman, dan oleh karena itu 
implementasi peraturan ini masih sangat lemah. Kebijakan penting lain yang mendukung 
pembangunan pertanian adalah Instruksi Presiden No. 33/1990 tentang Pelarangan Konversi Sawah 
Irigasi Menjadi Kegunaan  Non Pertanian. Sayangnya, kebijakan yang belum ditegakkan secara 
efektif, dapat dilihat dari masih tingginya konversi lahan pertanian khususnya di Jawa. 
 
Pembangunan pertanian di masa lampau belum memperhatikan prinsip-prinsip pertanian yang 
berkelanjutan. Terdapat tiga kebijakan yang perlu dicatat. Yang pertama adalah keputusan untuk 
mengkonversi satu juta hektar hutan lahan gambut di Kalimantan Tengah menjadi persawahan di 
pertengahan tahun 1990an sebagai upaya untuk meningkatkan produksi beras. Meskipun proyek 
tersebut akhirnya dihentikan setelah terjadinya reformasi di tahun 1998, sebagian dari proyek 
tersebut masih dilanjutkan dan mengakibatkan kerusakan ekologis dan sosial. Beberapa isu seperti 
hak atas lahan lokal, kesejahteraan transmigran (para petani yang dikirim dari Jawa untuk bekerja di 
lahan tersebut) dan hilangnya keanekaragaman hayati serta fungsi pengaturan air di daerah tersebut 
merupakan masalah yang belum terselesaikan. Yang kedua adalah Program Intensifikasi Padi, 
Kedelai, Jagung atau Proyek Gema Palagung, suatu langkah yang diambil setelah krisis 1997 untuk 
mengurangi impor, memberikan pekerjaan untuk mereka yang kehilangan pekerjaan di daerah 
perkotaan, dan untuk menghidupkan sektor pertanian. Namun, program ini mengulangi masalah-
masalah sosial dan ekologis yang disebabkan oleh Revolusi Hijau dalam hal penggunaan bibit 
unggul dan agrokimia. Ketiga adalah keputusan untuk memulai penanaman tanaman yang 
dimodifikasi secara genetis, yaitu kapas Bt di Sulawesi Selatan. Hal ini telah menimbulkan 
beberapa kontroversi sehubungan dengan peraturan, analisa dampak lingkungan dan partisipasi 
publik dalam pembuatan keputusan. 
 
Usaha-usaha untuk melaksanakan pertanian berkelanjutan mendapat dukungan kuat dari masyarakat 
petani dan ornop ketika pemerintah menghapus subsidi untuk pupuk dan pestisida (meskipun hal ini 
mengakibatkan turunnya produksi untuk beberapa saat). Pertanian berkelanjutan sudah dilakukan di 
beberapa masyarakat petani, dengan fasilitasi oleh ornop. Jaringan Pertanian Organik telah secara 
aktif mempromosikan pertanian berkelanjutan termasuk pemasaran produk pangan organik melalui 
transaksi perdagangan yang adil. Namun, kegiatan-kegiatan ini belum menerima kebijakan dan 
dukungan insentif yang sepatutnya dari pemerintah. Masalah penting utama adalah penyediaan bibit 
varietas tanaman tradisional yang tidak mencukupi, bahkan beberapa diantaranya telah menghilang 
atau sudah sangat berkurang. 
 
Penjabaran di atas terutama adalah yang berhubungan dengan tanaman pangan. Namun demikian, 
situasi yang serupa terjadi pada subsektor pertanian lain. Contohnya adalah implementasi Revolusi 
Biru dalam perikanan, terutama penambakan udang. Revolusi Biru hanya melibatkan 
pengembangbiakan satu spesies udang, menggunakan pestisida kimia, antibiotika dan hormon dan 
juga pakan artifisial. Konsekuensi Revolusi Biru serupa dengan apa yang terjadi dengan Revolusi 
Hijau untuk padi. Jelas bahwa Indonesia perlu mendefinisi ulang kebijakan pertaniannya agar sesuai 
dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dan saat ini dengan adanya proses 
desentralisasi yang sedang berlangsung di Indonesia merupakan waktu yang tepat. 



 

 

20 

20 

 
Rekomendasi 

• Pemerintah perlu meninjau ulang, merevisi dan mengubah kebijakan pertaniannya termasuk, 
diantaranya, UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman sehingga memasukkan adanya 
pertanian berkelanjutan berbasis masyarakat. 

• Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat sipil dan kelompok-kelompok petani perlu 
memajukan teknologi pertanian yang ramah lingkungan dan sistem pertanian tradisional yang 
berkelanjutan, perubahan prioritas penelitian dan pengembangan pertanian dan perubahan 
kebijakan pemasaran produk-produk pertanian. 

• Melaksanakan desentralisasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan pertanian, dengan 
mempertimbangkan kebutuhan petani-petani lokal, dan konservasi sumber daya pertanian 
seperti bibit, lahan dan air. 

 
3.5. Keanekaragaman Hayati 
Tinjauan 
Indonesia merupakan salah satu sumber keanekaragaman hayati terbesar di dunia dan sering kali 
dikenal sebagai negara mega biodiversity. Menurut WCMC (1994) Indonesia memiliki 10 persen 
spesies tanaman bunga, 12 persen spesies mamalia dan 17 persen spesies burung dan sekitar 47 
jenis ekosistem. Sebagian besar penduduk Indonesia tergantung pada keanekaragaman hayati untuk 
kelangsungan hidupnya. Berdasarkan pengetahuan tradisional mereka, sejumlah masyarakat di 
Indonesia memanfaatkan lebih dari 6000 spesies tanaman dan hewan setiap harinya (Bappenas, 
1993). 
 
Namun, Indonesia juga memiliki daftar terpanjang spesies flora dan fauna yang terancam punah dan 
menghadapi penipisan keanekaragaman hayati yang serius. Sekitar 20 -70 persen jenis habitat asli 
telah lenyap. Setiap harinya diperkirakan terdapat satu species yang punah, sementara erosi genetika 
terjadi tanpa tercatat. Penyebab kerusakan keanekaragaman ini diantaranya adalah kebijakan dan 
strategi ekonomi yang tidak sesuai, lemahnya penegakan hukum, eksploitasi sumber daya alam 
yang berlebihan, pengenalan spesies asing dan kebijakan pertanian yang tidak sesuai (Bappenas, 
1993). Akar permasalahannya adalah kebijakan pembangunan di Indonesia yang selama 40 dekade 
belakangan ini belum menganggap keanekaragaman hayati sebagai aset untuk dikelola secara 
berkelanjutan. Hal ini jelas terlihat pada kebijakan yang mengatur pembangunan nasional serta 
sektoral seperti kehutanan dan pertanian. Meskipun pada kenyataannya aset negara sesungguhnya 
adalah sumber keanekaragaman hayati, pembangunan nasional lebih memberikan penekanan pada 
industrialisasi. Di sektor pertanian, praktek monokultur khususnya tanaman pangan telah 
mengakibatkan erosi genetika dan spesies. Di sektor kehutanan penekanan pada pengambilan kayu 
dan perkebunan kayu dengan penanaman sedikit spesies, bahkan seringkali spesies asing, telah 
mengakibatkan degradasi ekosistem maupun erosi spesies. 
 
Walaupun menghadapi banyak masalah, pemerintah telah melakukan beberapa usaha untuk 
melindungi dan mengelola keanekaragaman hayati dengan berkelanjutan. Salah satu usaha adalah 
dengan menyisihkan sebagian kawasan hutan untuk tujuan konservasi. Indonesia memiliki 387 
kawasan lindung/konservasi, meliputi 357 unit (sekitar 17,8 juta hektar) di daratan dan 30 unit di 
kawasan laut. Namun pengelolaan kawasan lindung, khususnya dalam hal menjamin partisipasi 
masyarakat, penegakan hukum dan alokasi anggaran masih kurang dan oleh karena itu beberapa 
dari kawasan lindung di Indonesia terancam oleh perburuan, penangkapan ikan, penebangan pohon 
dan pemungutan sumber daya hutan secara ilegal, dan konflik dengan masyarakat lokal. Usaha 
konservasi eks-situ juga telah dilakukan melalui kebun raya  dan koleksi plasma nuftah di berbagai 
lembaga penelitian publik seperti Pusat Penelitian Biologi yang berada di bawah LIPI. Komite 
Nasional Konservasi Plasma Nuftah (KNKPN) telah dibentuk untuk memfasilitasi konservasi 
sumber daya genetika melakui koleksi dan penyadaran masyarakat. 
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Di awal tahun 1990an, KMNLH mengembangkan Strategi Nasional Keanekaragaman Hayati yang 
diikuti oleh kompilasi Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati oleh Bappenas di tahun 1993. Kedua 
dokumen tersebut dimaksudkan untuk digunakan sebagai petunjuk pengelolaan keanekaragaman 
hayati oleh berbagai sektor di masyarakat. Namun demikian, upaya diseminasi kedua dokumen 
tersebut masih kurang dilakukan. Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati, misalnya, ditulis dalam 
Bahasa Inggris dan banyak lembaga pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat belum 
mengetahui keberadaannya. Suatu proses untuk memperbaharui dan merevisi Rencana Aksi 
Keanekaragaman Hayati sedang dilakukan melalui Rencana Aksi dan Strategi Keanekaragaman 
Hayati Indonesia (Indonesian Biodiversity Strategy dan Action Plan, IBSAP), oleh Bappenas 
dengan bantuan dari GEF. IBSAP akan ditulis dalam Bahasa Indonesia dan akan mencoba untuk 
melibatkan partisipasi dan konsultasi yang lebih luas. 
 
Indonesia juga mengembangkan dua peraturan dasar berkaitan dengan pengelolaan 
keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah UU No. 5/1990 mengenai Konservasi Sumber Daya 
Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang kedua adalah UU No. 5/1994 mengenai Ratifikasi Konvensi 
PBB tentang Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention of Biodiversity, CBD). Sebagai 
tambahan, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi yang terkait seperti CITES dan 
Konvensi Ramsar. Indonesia juga telah menandatangani Protokol Cartagena tentang Keamanan 
Hayati. Namun demikian, seperti halnya banyak undang-undang di Indonesia, belum ada peraturan 
pelaksanaan yang diterbitkan membuat penegakan hukum menjadi sulit, bila tidak bisa dibilang 
tidak ada. 
 
Pengaturan kelembagaan untuk pengelolaan keanekaragaman hayati hampir-hampir tidak ada, 
terutama karena hal ini menjadi tanggung jawab berbagai departemen. KMLH mempunyai peran 
dalam kordinasi kebijakan dan merupakan focal point untuk CBD. Departemen Kehutanan 
bertanggung jawab terhadap kawasan-kawasan konservasi, sementara Departemen Pertanian 
bertanggung jawab terhadap keanekaragaman hayati pertanian dan pengenalan varietas baru bibit 
yang mungkin berdampak terhadap sumber daya genetika, misalnya bibit yang dimodifikasi secara 
genetik. Departeman Kelautan dan Perikanan yang baru dibentuk bertanggung jawab terhadap 
ekosistem pantai dan laut. Hal ini telah menyebabkan sulitnya kordinasi program dan strategi, 
dengan kepentingan dan urusan masing-masing sektor. 
 
Usaha-usaha penelitian dan pengembangan manjemen keanekaragaman hayati masih kurang akibat 
tidak memadainya pendanaan dan sumber daya manusia. Hal ini telah diatasi, sampai batas-batas 
tertentu, melalui kerjasama bilateral dan multilateral. Contohnya, GEF dan Bank Dunia 
menyediakan dana untuk proyek Inventarisasi Keanekaragaman Hayati Nasional dan Manajemen 
Terumbu Karang. Proyek pertama ditujukan untuk menyediakan informasi tentang status dan 
potensi keanekaragaman hayati Indonesia, sedangkan proyek kedua ditujukan secara khusus pada 
manajemen terumbu karang. Pada kenyataannya, aksi dan penelitian manajemen keanekaragaman 
hayati telah banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional, tidak hanya untuk 
penelitian tetapi juga program-program manajemen keanekaragaman hayati. Sayang sekali, proyek-
proyek tersebut belum direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, seringkali tanpa partisipasi 
publik. Proyek Inventarisasi Keanekaragaman Hayati, misalnya, telah gagal untuk menyediakan 
informasi yang mudah digunakan kepada publik mengenai kekayaan hayati Indonesia. 
 
Masalah lain adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam manajemen keanekaragaman hayati. 
Hal ini disebabkan terutama oleh kenyataan bahwa peraturan pemerintah sering mengabaikan hak 
adat atas sumber daya nasional dan pengetahuan tradisional mengenai sumber daya hayati. Hal ini 
telah mengakibatkan erosi baik sumber daya hayati maupun pengetahuan hayati itu sendiri, 
meskipun saat ini telah diakui secara luas bahwa pengetahuan tradisional sangat berharga untuk 
pengembangan produk-produk hayati baru khususnya obat-obatan. 
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Walaupun banyak menghadapi masalah, perkembangan menjanjikan tengah berlangsung di antara 
masyarakat sipil dan kelompok-kelompok masyarakat, terutama dalam hal pemberdayaan 
masyarakat dan hidupnya kembali pengetahuan dan sistem tradisional tentang pengelolaan 
keanekaragaman hayati.  Yayasan Keanekaragaman Hayati (Kehati), suatu lembaga donor nasional 
dengan dana dari USAID, telah memfasilitasi banyak proyek konservasi keanekaragaman hayati 
berbasis masyarakat melalui jaringan yang dibentuknya dengan ornop dan kelompok-kelompok 
masyarakat. Demikian pula GEF - Small Grants Program juga telah mendukung usaha-usaha 
masyarakat berskala kecil. Beberapa ornop saat ini aktif terlibat dalam pengelolaan 
keanekaragaman hayati baik melalui kegiatan informasi dan kebijakan atau pemberdayaan 
masyarakat. Jaringan untuk Pengetahuan lokal (the Network for Traditional Knowledge), misalnya, 
memfasilitasi masyarakat untuk menghidupkan lagi pengetahuan mereka tentang keanekaragaman 
hayati. Namun masih banyak yang harus dikerjakan dalam rangka tercapainya pengelolaan 
keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. 
 
Satu masalah yang sangat penting adalah kecenderungan global yang berkaitan dengan pengelolaan 
keanekaragaman hayati. Di tingkat internasional, dengan kemajuan bioteknologi dan peraturan 
paten yang berkaitan dengan perdagangan (seperti Aspek Perdagangan dari Hak-hak Kepemilikan 
Intelektual – Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS), pengelolaan 
keanekaragaman hayati tidak lagi hanya merupakan isu lingkungan. Isu politik ekonomi dan 
pertanyaan tentang kepemilikan, akses, penggunakan dan pembagian keuntungan serta potensi 
dampak dari bioteknologi baru harus diperhatikan. Pengelolaan keanekaragaman hayati melibatkan 
tidak hanya materi hayati tapi juga pengetahuan hayati, bioteknologi, kebijakan dan kelembagaan. 
Indonesia harus memperhatikan isu penting ini bila ingin mempunyai peran dalam pembangunan 
global. 
 
Rekomendasi 

• Pemerintah harus mereformasi kebijakan, memperkuat lembaga-lembaga dan memfasilitasi 
penggunaan teknologi yang tepat untuk pengelolaan keanekaragaman hayati, dengan 
mempertimbangkan kecenderungan global dalam pengembangan bioteknologi, komoditas 
berbasis sumber daya hayati dan peraturan global lainnya. 

• Pemerintah harus mengakui dan memberikan perlindungan untuk pengetahuan tradisional 
mengenai keanekaragaman hayati serta menciptakan mekanisme untuk partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, terutama yang didasarkan pada pembagian 
keuntungan yang adil. 

• Memperbaiki kesadaran publik dan juga akses informasi tentang isu-isu keanekaragaman hayati 
sebagai bagian dari manajemen keanekaragaman hayati. 

• Menyelesaikan proses yang tengah berlangsung untuk mengkompilasi Rencana Aksi dan 
Strategi Keanekaragaman Hayati Indonesia, dengan memperhatikan rekomendasi-rekomendasi 
di atas, dan melaksanakan hasil akhirnya. 

• Meratifikasi Protokol Cartagena mengenai Keamanan Hayati. 
 
3.6. Sumber Daya Kelautan dan Pantai 
Tinjauan 
Indonesia adalah negara yang berbentuk kepulauan dengan laut seluas 3,1 juta km2 dan Zona 
Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta km2. Dengan sekitar 17.508 pulau dan garis pantai 
sepanjang 81.000 km, Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversity dalam hal genetik, 
spesies, serta ekosistem laut dan pantai. Sumber daya laut dan pantai Indonesia mempunyai peran 
yang penting dalam ekonomi, memberi kontribusi sebesar Rp. 43,3 trilyun atau sekitar 24 persen 
GDP di tahun 1990, dan memberi lapangan pekerjaan untuk 16 juta orang (Dahuri, 2000). 
 
Namun demikian, sumber daya laut dan pantai di Indonesia juga berada di bawah ancaman serius, 
berkisar dari penurunan persediaan ikan yang serius akibat penangkapan ikan yang berlebihan 
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hingga tingkat polusi pantai yang parah, hilangnya kawasan-kawasan utama habitat dan ekosistem 
pantai, dan kerusakan besar-besaran terumbu karang. Di seluruh Indonesia, sekitar 58 persen dari 
total batas penangkapan ikan maksimum yang berkelanjutan (maximum sustainable yield, MSY) 
dieksploitasi (Aziz et al., 1997). Persediaan ikan sudah sangat menipis di beberapa kawasan, 
termasuk di dalam ZEE. Penangkapan ikan tidak hanya dilakukan oleh nelayan Indonesia, namun 
juga oleh nelayan asing. Penangkapan ikan ilegal oleh nelayan asing menyebabkan kerugian sebesar 
US$1,5 hingga 4 milyar per tahun (Dahuri, 2001 dalam Ary Wahyono et al., 2001). 
 
Berkaitan dengan terumbu karang, kajian terhadap bentang terumbu karang hidup, diperkirakan 
hanya sekitar 6,2 persen dari seluruh terumbu karang yang masih dalam keadaan sangat baik, 23,7 
persen dalam keadaan baik, 28,3 persen cukup baik dan 41,8 persen rusak (Moosa et al., 1996). 
Umumnya, kerusakan terumbu karang disebabkan oleh praktek-praktek penangkapan ikan yang 
merusak dengan menggunakan bahan peledak atau racun (sianida), dan juga kegiatan penambangan 
karang, reklamasi pantai, kegiatan wisata, dan sedimentasi akibat dari meningkatnya erosi lapisan 
atas tanah. 
 
Situasi serupa terjadi pada mangrove. Antara tahun 1982 dan 1993, terjadi penurunan luas hutan 
mangrove dari 5,2 juta hektar menjadi sekitar 2,5 juta hektar akibat dari intensifikasi konversi 
mangrove menjadi pertambakan, kawasan perindustrian dan pemukiman (Moosa et al., 1996). 
 
Masalah-masalah di atas sebagian disebabkan oleh tidak adanya peraturan yang jelas mengenai 
rencana tata ruang pantai dan laut dan kemiskinan masyarakat yang tinggal di pantai, yang 
merupakan penduduk termiskin di Indonesia. Pembangunan kawasan laut dan pantai belum 
direncanakan dengan baik dan jarang melibatkan masyarakat lokal. Lebih lanjut, banyaknya sektor 
yang terlibat atau memiliki kepentingan dalam pemanfaatan laut dan pantai, yaitu perikanan, 
pertambangan dan energi, perhubungan, industri dan pariwisata. Setiap sektor menyusun 
rencananya masing-masing sesuai dengan kebijakan dan fungsinya, tanpa kordinasi antar sektor dan 
partisipasi pihak-pihak lain. Sementara itu, sistem pengelolaan sumber daya laut dan pantai berbasis 
masyarakat seperti sasi di Maluku, dan sake-sake di Sulawesi Utara belum cukup, bahkan tidak 
diakomodasi dalam kebijakan dan program pemerintah yang berkaitan dengan manajemen sumber 
daya laut dan pantai. 
 
Untuk mengatasi masalah tersebut, sejumlah proyek dan kebijakan telah diambil. Diantaranya, 
Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Laut (Marine Resources Evaluation and Planning, MREP), 
dan Manajemen dan Rehabilitasi Terumbu Karang (Coral Reef Rehabilitation and Managemen). 
Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hukum Laut di tahun 1982 melalui UU No. 
17 tahun 1985. Pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan perundangan seperti UU No. 
6/1996 mengenai Perairan Indonesia; UU No. 24/1992 mengenai Rencana Tata Ruang; UU No. 
9/1985 mengenai Perikanan, yang juga menetapkan pemantauan terhadap sumber daya terumbu 
karang dan lain-lain. Penegakan hukum, seperti halnya dengan yang terjadi di banyak sektor lain, 
masih merupakan masalah besar, sebagian juga disebabkan oleh tidak adanya peraturan pelaksana. 
 
Belum lama ini, untuk mengkordinasi kegiatan dalam pengelolaan laut dan pantai, pemerintah telah 
membentuk Departemen Kelautan dan Perikanan. Departemen ini memfokuskan kegiatannya pada 
empat program utama, yaitu pemanfaatan yang berkelanjutan, konservasi, mempromosikan 
partisipasi publik dan merencanakan tata ruang. Masih terlalu awal untuk memperkirakan 
keberhasilan departemen ini dalam memajukan pembangunan laut dan pantai yang berkelanjutan, 
maka langkah-langkah perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut. 
 
Rekomendasi 

• Memberlakukan peraturan perundangan untuk konservasi dan perikanan. 
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• Mempromosikan rencana tata ruang terinci berdasarkan pertimbangan aspek sosial, ekonomi 
dan ekologis dengan melibatkan masyarakat lokal, khususnya masyarakat miskin. 

• Mempromosikan pengelolaan laut dan pantai terpadu melalui penguatan kapasitas, dan 
perbaikan akses terhadap teknologi-teknololgi survei dan pemantauan. 

• Memperkenalkan kembali praktek-praktek perlindungan perikanan tradisional yang dapat 
diadaptasi seperti sasi. 

• Mengembangkan pembangunan sumber daya laut dan pantai partisipatif yaitu yang transparan, 
dapat dipertanggungjawabkan, efektif dan dilakukan sesuai peraturan. 

• Mengembangkan strategi pro masyarakat miskin untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan bagi para nelayan.  

• Mendesak masyarakat internasional, organisasi internasional dan lembaga-lembaga khusus 
untuk mengambil tindakan-tindakan konkrit. 

 
3.7. Sumber Air Bersih 
Tinjauan 
Penyediaan air bersih yang mencukupi mulai menjadi masalah, khususnya di pulau Jawa dan 
Sumatra dimana permintaan akan air bersih paling tinggi. Masalah yang berkaitan dengan air bersih 
adalah pertumbuhan penduduk, industrialisasi, urbanisasi, pemakaian yang berlebihan, dan tidak 
adanya sumber air bersih di beberapa tempat tertentu. Banyaknya air bersih untuk kebutuhan 
domestik hanya untuk tahun 2015 diperkirakan sekitar 81 juta m3, artinya terjadi peningkatan 
tahunan sebesar 6,7 persen antara tahun 2000 dan 2015 (KMNLH, 1997). Hanya 42 persen dari 
seluruh penduduk Indonesia memiliki akses terhadap air bersih (Kompas, 22 Maret 2002). Selain 
kelangkaan air, air sering diperlakukan sebagai barang milik bersama yang tidak terbatas sehingga 
tidak ada insentif untuk melakukan konservasi air.  Masalah ketersediaan air diperparah oleh 
kontaminasi air oleh polusi limbah industri dan domestik, mengakibatkan penurunan ketersediaan 
air per kapita tahunan. 
 
Konsumsi air bersih didominasi oleh sektor pertanian yang sebesar 98 persen dari sumber air 
Indonesia. Penyediaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) hanya dapat 
melayani 20 persen dari 200 juta penduduk Indonesia. Kinerja yang buruk dari PDAM disebabkan 
oleh tingginya hutang dan kurangnya investasi dan manajemen yang tidak efisien (Tempo 
Interaktif, 2002). Terbatasnya penyediaan air bersih memaksa masyarakat untuk meningkatkan 
pemakaian air tanah, yang mengakibatkan pemakaian yang berlebihan oleh rumah tangga dan 
industri, yang menyebabkan turunnya permukaan air tanah. 
 
Usaha-usaha untuk mencapai manajemen sumber daya air yang lebih baik di Indonesia difokuskan 
pada penyediaan air minum yang mencukupi bagi masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi 
pemakaian air, memperbaiki kualitas sumber air dan menyeimbangkan ketersediaan air. Pemerintah 
juga telah meluncurkan kampanye konservasi air. Kemitraan dengan sektor swasta telah dilakukan 
untuk memperbaiki kinerja PDAM, terutama untuk meningkatkan efisiensi dan menjamin 
kerjasama dengan pihak internasional. Program kemitraan telah dikembangkan sejak 
dikeluarkannya Keputusan Menteri No. 4/1992 tentang Kerjasama Perusahaan Provinsi dengan 
Pihak Ketiga. Namun, patut dicatat bahwa kerjasama antara PDAM dengan sektor swasta telah 
menciptakan masalah yang serius sehubungan dengan pelayanan masyarakat. Sektor swasta 
berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan pelayanan publik, 
khususnya untuk masyarakat miskin. Penyediaan fasilitas air bersih untuk pemukiman miskin masih 
jauh dari memadai. Terdapat kecenderungan bahwa sementara pelayanan untuk masyarakat miskin 
memburuk, mereka harus membayar harga yang lebih mahal untuk air. 
 
Data mengenai hidrologi, termasuk persediaan dan permintaan air dalam kerangka siklus hidrologis 
sering kali tidak tersedia. Hal ini menghambat manajemen air yang berkelanjutan. 
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Rekomendasi 

• Mengelola sumber-sumber air bersih dengan cara-cara yang berkelanjutan dengan 
mengembangkan dan melaksanakan program-program manajemen yang terpadu dengan 
memperhatikan perbaikan akses terhadap air bersih. 

• Mengembangkan basis data air dan sistem informasi untuk mendukung manajemen air. 

• Mempromosikan pemakaian air yang efisien untuk melestarikan sumber-sumber air. 
Penyimpanan air lokal dan penampungan air hujan serta peningkatan pengisian kembali air 
tanah dapat meningkatkan ketersediaan air. 

 
IV. Cara Pelaksanaan 

4.1. Pendanaan 
Bantuan Pembangunan Luar Negeri (Overseas Development Assistance, ODA), dalam bentuk 
pinjaman, hibah, dan bantuan teknis, masih merupakan sumber penting untuk mendanai 
pembangunan berkelanjutan di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia. Penurunan 
drastis aliran ODA secara global sejak tahun 1992 sangat disesalkan karena hal ini telah 
menghambat usaha-usaha untuk melaksanakan Agenda 21 di negara-negara berkembang. Di akhir 
tahun 2000, hanya lima negara (Denmark, Luksemburg, Belanda, Norwegia dan Swedia) yang 
memenuhi atau melebihi target untuk mengalokasikan 0,7 persen GNP untuk bantuan pembangunan 
seperti komitmen negara maju dalam Agenda 21. 
 
Namun demikian, kecenderungan di Indonesia sebelum krisis tidak mencerminkan kecenderungan 
global menurunnya ODA, ODA untuk Indonesia setiap tahunnya terlihat konstan yaitu mencapai 
sekitar US$5 - 7 milyar. Tetapi, selama krisis Indonesia menerima ODA dalam jumlah yang jauh 
lebih besar yaitu US$16,4 milyar di tahun 1997 dan US$9,3 milyar di tahun 1998. Tahun 2001 lalu, 
Indonesia menerima US$5,8 milyar terutama dari Jepang sebagai negara pendonor terbesar dan 
Bank Pembangunan Asia sebagai lembaga donor finansial internasional terbesar. Sekitar sepertiga 
ODA merupakan komitmen dari Consultative Group on Indonesia (CGI), suatu forum yang diketuai 
oleh Bank Dunia untuk negara-negara donor dan lembaga-lembaga keuangan internasional untuk 
membantu pembangunan ekonomi Indonesia. CGI bertemu setiap tahun. 
 
Beberapa isu tentang ODA perlu diperhatikan. Pertama, seperti yang telah disebutkan, ODA tidak 
hanya hibah tetapi juga pinjaman. Untuk Indonesia dengan hutang dalam dan luar negari sebesar 
150 milyar dolar, hal ini menjadi ganjalan untuk pembangunan berkelanjutan karena debt service 

ratio diperkirakan sebesar 35 persen di tahun 2001 dan lebih dari setengah pengeluaran untuk 
pembangunan dibiayai oleh donor (INFID, 2001). Kedua, tidak semua ODA digunakan untuk 
mendukung pembangunan berkelanjutan. Beberapa dari dana tersebut justru digunakan untuk 
mendukung proyek-proyek pembangunan yang dampak jangka panjangnya dapat merusak 
pembangunan berkelanjutan. Ketiga, sejumlah besar ODA, baik pinjaman, hibah atau bantuan 
teknis, dibelanjakan untuk mendapatkan peralatan, konsultan/kontraktor atau teknologi dari negara 
yang memberikan ODA. Perlu adanya pengumpulan data tentang persentase sebenarnya dari ODA 
yang benar-benar dibelanjakan di negara penerima. Meskipun sebagian besar ODA saat ini telah 
mengadopsi “petunjuk-petunjuk baru dalam bantuan pembangunan” tapi masih banyak hal yang 
perlu diperbaiki untuk menjamin bahwa keuntungan dari ODA pada akhirnya sampai ke 
masyarakat, untuk mencerminkan kebutuhan masyarakat dan untuk menjawab kebutuhan 
pembangunan berkelanjutan saat ini. Juga, kelangsungan bantuan dari ODA penting untuk 
kelangsungan usaha-usaha untuk melaksanakan Agenda 21 di Indonesia. 
 
Di tingkat nasional, pemerintah menghadapi defisit anggaran yang serius, yaitu 3,7 persen dari GDP 
tahun 2001 dan diperkirakan menjadi 2,5 persen tahun 2001. Sumber pendapatan utama untuk 
anggaran negara, selain dari ODA, adalah pajak dan ekspor minyak (Pemerintah Indonesia, 2002). 
Beban hutang telah mengurangi pengeluaran dari 40 persen (atau 5 persen GDP) pengeluaran total 
sebelum krisis menjadi hanya 17,5 persen di tahun 1995. Alokasi anggaran juga masih 
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mengabaikan pengeluaran untuk pembangunan berkelanjutan. Pengeluaran pembangunan terbesar 
disalurkan untuk industri, infrastruktur, jalan dan telekomunikasi. Menurut UNICEF, Pemerintah 
Indonesia hanya mengalokasikan 8,5 persen anggaran untuk pendidikan dan 5 persen untuk 
kesehatan (INFID, 2001) 
 
4.2. Perdagangan dan Investasi 
Globalisasi ekonomi telah memberikan tantangan-tantangan baru bagi pembangunan berkelanjutan, 
khususnya di negara-negara sedang berkembang. Percepatan liberalisasi perdagangan dan investasi 
tanpa mempertimbangkan perbedaan kapasitas antara negara-negara maju dan berkembang akan 
mengakibatkan praktek-praktek perdagangan yang tidak seimbang dan tidak adil. Isu yang berkaitan 
adalah meningkatnya peran dan kekuasaan perusahaan-perusahaan multinasional dalam kemajuan 
teknologi, perdagangan dan investasi internasional. 
 
Pemerintah Indonesia tampaknya berniat untuk mengambil bagian dalam globalisasi ekonomi 
seperti yang terlihat dari diratifikasinya UU No. 7/1994 tentang Pengesahan Agreement 

Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 
Dunia). Sejak itu Indonesia telah berusaha menyelaraskan dan menyesuaikan peraturan 
perdagangan nasionalnya dengan peraturan-peraturan WTO, khususnya dalam deregulasi 
perdagangan di berbagai sektor. Namun demikian, pemerintah belum mempunyai laporan mengenai 
keuntungan dan risiko dari liberalisasi perdagangan dan oleh karenanya belum mempunyai rencana 
terpadu mengenai bagaimana untuk mengelola risiko-risiko dan bagaimana memaksimalkan 
keuntungan dengan menjadi bagian dari WTO. 
 
Apakah liberalisasi perdagangan telah menguntungkan Indonesia dan oleh karenanya telah 
memberikan kontribusi dalam pendanaan pembangunan diindikasikan dari rasio ekspor dan impor. 
Di tahun 1997, ekspor Indonesia adalah sebesar US$65,8 milyar sedangkan impor adalah sebesar 
US$71 milyar. Maka terjadi defisit perdagangan. Tapi di tahun 1998, mungkin akibat krisis, nilai 
impor menurun yaitu sebesar US$53,8 milyar dibanding nilai ekspor sebesar US$57,7 milyar. 
 
Isu penting lain adalah investasi langsung asing (foreign direct investment, FDI), yang meningkat di 
tingkat global. Dari sekitar US$200 milyar di tahun 1990, jumlah total FDI di tahun 2000 mencapai 
US$1,3 trilyun, kenaikan drastis sebesar 650 persen dalam 10 tahun. Terutama di negara-negara 
industrialisasi ekonomi terjadi 95 persen total aliran FDI dunia (UNCTAD, World Investment 
Report 2001). Distribusi FDI yang tidak merata ini telah menghambat pembangunan berkelanjutan 
di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Bagian dari aliran FDI total ke negara-negara 
Asia yang sedang berkembang terus berkurang, sebagian besar akibat meningkatnya perpindahan 
dana ke wilayah-wilayah lain dan terjadinya divestasi besar-besaran di Indonesia. Akibat krisis 
ekonomi dan ketidakpastian politik, divestasi di Indonesia mencapai US$ 8 milyar di tahun 1999. 
Sejak krisis, Indonesia telah mengalami penurunan FDI, dari US$33,8 milyar di tahun 1997 menjadi 
US$9,0 di tahun 2001 (BKPM, 2001). 
 
Oleh karena itu, perdagangan dan investasi belum memberikan kontribusi sepenuhnya pada 
pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 
 
4.3. Kerjasama Internasional 
Indonesia mempunyai beberapa program kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional dalam 
melaksanakan Agenda 21 dan pembangunan berkelanjutan. Proyek Agenda 21 nasional, sektoral 
dan lokal, misalnya, dilakukan dengan kerjasama dengan UNDP. Proyek-proyek lain yang 
dilaksanakan dengan bantuan dari UNDP adalah Good Environmental Governance, Forest and 

Land Fire Management Action Plan, Local Governance dan persiapan WSSD. 
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Global Environmental Facility (GEF) telah membantu 19 proyek di Indonesia sejak 1992, dengan 
pendanaan yang berlangsung hingga tahun 2013. Enam dari proyek-proyek ini bersifat regional. 
Sekitar seratus proyek lain telah didanai oleh GEF - SGP, yang meliputi kegiatan-kegiatan di 
bidang perubahan iklim, keanekaragaman hayati, agro-biodiversity dan pemberdayaan masyarakat. 
Proyek-proyek yang dibantu oleh GEF-SGP dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat 
dan ornop. 
 
Proyek konservasi dan pembangunan terpadu (Integrated Conservation and Development Project, 
ICPD), terutama di kawasan-kawasan lindung, merupakan wadah yang penting lainnya untuk 
kerjasama internasional. Antara tahun 1990 dan 2002, sekitar 20 ICPD telah dilakukan dengan 
kerjasama dengan Bank Dunia, ADB, WWF, EU, USAID dan lainnya. Proyek-proyek tersebut 
dimaksudkan untuk mendamaikan tujuan-tujuan konservasi dan pembangunan di dalam kawasan 
lindung. 
 
Meskipun jumlah dan tema proyek-proyek kerjasama internasional terlihat mengesankan, terdapat 
tiga isu yang perlu dipertimbangkan. Pertama, sebagian besar dari proyek-proyek tersebut belum 
dievaluasi dalam hal keefektifannya, kecuali mungkin kisah sukses dari program-program 
masyarakat yang didanai GEF-SGP. Kedua, keberlanjutan seringkali tidak diperhitungkan ke dalam 
proyek-proyek tersebut. Di banyak kasus, ketika pendanaan proyek sudah berakhir, proyek itu 
berkurang skalanya atau berhenti sama sekali. Ketiga, sejumlah proyek dilakukan tanpa partisipasi 
masyarakat yang efektif dan oleh karenanya keberlanjutannya tidak terjamin. 
 
4.4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kunci tercapainya pembangunan 
berkelanjutan, Indonesia, seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, jauh tertinggal di 
belakan negara-negara industri dalam hal kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 
pembangunan berkelanjutan. Di lain pihak, memilih teknologi yang tepat masih menjadi tantangan 
besar bagi Indonesia, karena tidak semua teknologi dari negara-negara industri dapat diadaptasi 
dengan kondisi ekonomi, sosial dan ekologis di Indonesia. 
 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia dikordinasikan oleh Kantor Menteri 
Negara Riset dan Teknologi, didukung oleh Dewan Riset Nasional, dan dilaksanakan melalui 
berbagai lembaga, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan 
Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Badan Tenaga Atom Nasional 
(BATAN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan 
lembaga-lembaga atau pusat-pusat penelitan dan pengembangan di berbagai departemen dan 
perguruan tinggi. Program prioritas penelitian, berdasarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (JAKSTRANAS IPTEK), diarahkan pada bidang sosial budaya; 
pembangunan sistem nasional, sektor dan lokal; pangan dan pertanian; kesehatan; lingkungan; laut, 
darat dan angkasa; perhubungan dan logistik; energi; manufaktur; dan informasi dan 
mikroelektronik. 
 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menghadapi beberapa masalah seperti tidak 
memadainya sumber daya manusia yang berkualitas dan kapasitas kelembagaan yang lemah. 
Tambahan lagi, lemahnya hubungan antara lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan industri 
menyebabkan perkembangan teknologi yang tidak berkaitan dengan pembangunan industri dan 
ekonomi. 
 
Saat ini, 80 persen dari kegiatan penelitan dan pengembangan dilakukandan dan didanai oleh 
lembaga-lembaga pemerintah sedangkan bagian dari sektor swasta hanya 20 persen. Oleh karena itu 
insentif pemerintah dibutuhkan untuk mendorong sektor swasta meningkatkan kegiatan penelitian 



 

 

28 

28 

dan pengembangannya. Akibat krisis, alokasi anggaran untuk ilmu pengetahuan dan teknologi telah 
banyak berkurang (kurang dari 0,2 persen GDP, sementara UNESCO menganjurkan setidaknya 1 
persen dari GDP). Namun demikian, beberapa usaha telah dilakukan oleh Kantor Menteri Negara 
Riset dan Teknologi untuk memperbaiki kualitas penelitian melalui ‘program riset unggulan 
kompetitif’, seperti Riset Unggulan Terpadu (RUT); Riset Unggulan Kemitraan (RUK); Riset 
Unggulan Strategis Nasional (RUSNAS); Riset Unggulan Kemanusiaan dan Kemasyarakatan 
(RUKK) dan Riset Unggulan Terpadu Internasional (RUTI) – yang mensyaratkan adanya kerjasama 
dengan ilmuwan dan pelajar asing dalam pelaksanaannya. Beberapa skema insentif juga telah 
diluncurkan untuk memajukan inovasi penelitan dan pengembangan di sektor-sektor swasta, seperti 
‘Jaminan Teknologix’; Penguatan Teknologi dn Manajemen untuk Pengusaha Kecil dan Menengah 
(SIP-Tek-Man); mengembangkan pusat untuk mempromosikan hasil-hasil sains dan teknologi 
(Sentra Promptek); mengembangkan pusat untuk hak kepemilikian intelektual (Sentra HKI); dan 
mengembangkan warung informasi dan teknologi (Warintek) untuk menyediakan akses dan 
menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi di kawasan-kawasan lokal. 
 
Di Indonesia, pilihan teknologi yang memberikan keuntungan jangka panjang membutuhkan 
investasi modal awal yang cukup tinggi yang disediakan oleh subsidi negara. Memisahkan 
degradasi sosial dan lingkungan dari pertumbuhan ekonomi membutuhkan teknologi yang bersih, 
bersahabat dengan manusia dan lingkungan. Tetapi kemajuan teknologi seperti pedang bersisi dua. 
Di satu sisi, dengan perencanaan dan peraturan yang tepat kita dapat menjamin kemajuan teknologi 
yang bermanfaat bagai pembangunan berkelanjutan, dan di sisi lain, teknologi yang dapat 
berdampak buruk pada pembangunan berkelanjutan harus dengan hati-hati diatur penggunaannya. 
Sebagai contoh, bioteknologi modern dapat berdampak pada keanekaragaman hayati. Dan juga, 
kemajuan proyek genome manusia dan hak kepemilikan internasional terhadap sumber daya hayati, 
termasuk bagian-bagian tubuh manusia, menimbulkan masalah-masalah etis, moral, hukum dan 
ekonomi. 
 
Masih tidak memadainya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (Information and 

Communication Technology, ICT) saat ini perlu mendapat perhatian lebih. Meskipun Indonesia 
sebenarnya bisa memperoleh banyak keuntungan dari pengembangan ICT – dengan menutup 
‘digital divide’ dan mengubahnya menjadi ‘digital dividend’. Sebagai contoh, ICT dapat membantu 
mengatasi kurangnya tenaga pendidik berkualitas dengan menyediakan fasilitas belajar jarak jauh. 
Informasi mengenai peluang-peluang ekonomi dan pelayanan sosial juga dapat didukung oleh 
pengembangan dan penggunaan ICT yang lebih baik. Sebagai tambahan, terdapat potensi tinggi 
bagi ilmuwan, insinyur, dan pengusaha Indonesia untuk memanfaatkan peluang pasar yang besar di 
masa yang akan datang, baik di Indonesia dan luar negeri, untuk mengembangkan dan memasarkan 
ICT. 
 
Perhatian terhadap teknologi tepat guna dan tradisional masih kurang mendapat perhatian. Padahal, 
banyak pengetahuan tradisional, termasuk tumbuh-tumbuhan obat dan pengetahuan adat lainnya, 
telah dikembangkan dan digunakan oleh masyarakat adat dan tradisional. Demikian halnya, 
teknologi tepat guna telah digunakan di berbagai tempat di Indonesia dan telah terbukti bermanfaat 
sebagai alat untuk mendukung pembangunan daerah pedesaan. Teknologi-teknologi tersebut tidak 
membutuhkan subsidi yang besar, bahkan mungkin tidak sama sekali. Indonesia harus 
mempertimbangkan untuk memberi investasi lebih besar untuk teknologi tradisional dan adat, 
seperti pengelolaan limbah cair dan padat; pengolahan air dan konservasi energi. 
 
4.5. Penguatan Kapasitas 
Penguatan kapasitas mencakup berbagai isu yang luas seperti kesadaran masyarakat, akses terhadap 
informasi, pembangunan kelembagaan, pelatihan dan pendidikan pada tingkat individu dan 
kelembagaan, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya untuk mengatasi masalah-
masalah lingkungan seperti polusi air, darat dan udara, degradasi keanekaragaman hayati dan 
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sumber daya alam (hutan, pantai dan lautan). Peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu-isu 
pembangunan berkelanjutan di Indonesia merupakan suatu tantangan, yang hanya bisa dicapai 
dengan meningkatkan advokasi untuk melindungi warisan nasional kita dan untuk mengurangi 
kerusakan sumber daya alam kita dan kepemilikan intelektual. 
 
Tantangan lain sehubungan dengan penguatan kapasitas di Indonesia adalah perbaikan kapasitas 
kelembagaan untuk pembangunan berkelanjutan. Sangat penting bagi lembaga-lembaga pembuatan 
keputusan dan pelaksananya di tingkat lokal dan nasional untuk mendidik dan melatih pegawai 
mereka. Masalah pendanaan, transfer teknologi, pengaturan kelembagaan, dan promosi pendidikan 
dan ilmu pengetahuan untuk pembangunan berkelanjutan perlu juga ditangi dengan komprehensif. 
Isu-isu rumit ini tidak dapat diselesaikan oleh KMNLH saja, tapi juga, dari tahap awal dalam 
persiapan, secara aktif mengikutsertakan departemen-departemen lain yang menangani isu-isu 
ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, partisipasi dari lembaga-lembaga nasioal yang relevan dan 
khususnya departemen-departemen kerjasama pembangunan dan juga kelompok-kelompok utama 
seperti yang diidentifikasi dalam Agenda 21 adalah penting untuk keberhasilan implementasi 
pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pemerintah sendirian tidak akan bisa melaksanakan 
semua komitmen, oleh karena itu, kemitraan antara pemerintah dan semua kelompok-kelompok 
utama harus lebih didorong. 
 
4.6. Informasi untuk pengambilan keputusan 
Informasi merupakan faktor fundamental dalam pelaksanaan Agenda 21 dan pembangunan 
berkelanjutan. Perbaikan kapasitas dalam sistem informasi pembangunan berkelanjutan adalah 
penting untuk para pengambil keputusan khususnya untuk manajemen sumber daya manusia. 
Pembentukan suatu sistem yang dapat penggunaan informasi yang sudah dipersiapkan oleh tidak 
hanya pemerintah, tapi juga beberapa pihak-pihak lain, termasuk industri, ilmuwan dan masyarakat 
umum merupakan hal yang penting. Setiap departemen di Indonesia bertanggung jawab untuk 
mengembangkan dan mengelola sistem informasi yang berkaitan dengan sektornya masing-masing. 
Statistik nasional yang dikordinasi dan dipresentasikan oleh Biro Pusat Statistik (BPS). Kantor 
Menteri Negara Ristek dan Teknologi bertanggung jawab untuk memperkuat infrastruktur informasi 
nasional untuk mempromosikan pertukaran informasi mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Namun di banyak kasus, informasi dasar yang sangat vital bagi pengambilan keputusan sering kali 
tidak tersedia, tersebar, tidak konsisten dan tidak terkordinasi antara lembaga-lembaga terkait atau 
sulit diakses khususnya oleh masyarakat. Hal ini telah, sebagian, dipecahkan ketika lembaga-
lembaga pemerintah telah membuat websites mereka masing-masing. Dalam kasus-kasus dimana 
informasi tersedia, keputusan tidak selalu berdasarkan pada informasi, tetapi berdasarkan 
kepraktisan dan kepentingan-kepentingan. Untuk mengatasi masalah tersebut, di tahun 2001, 
Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi telah memulai pendirian lima sentra promosi dan 
pemasaran ilmu pengetahuan dan teknologi (Sentra PROMPTEK), yang bertujuan untuk 
mengembangkan kapasitas dalam penyerapan inovasi dan penyebaran ilmu pengetahuan dan 
teknologi ke masyarakat dan industri. Promosi dan sosialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi oleh 
Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi telah mendapat alokasi sebesar Rp.1,2 milyar di tahun 
2000. Meskipun masih terlalu prematur untuk memperkirakan keberhasilan dibentuknya Sentra 
PROMPTEK. 
 
V. Kendala-kendala utama dan pelajaran berharga 

5.1.  Kendala 
Seperti halnya negara-negara lain, terutama negara sedang berkembang, Indonesia menghadapi 
banyak kendala dalam melaksanakan Agenda 21 dan pembangunan berkelanjutan nasional. 
Kendala-kendala ini perlu diidentifikasi sehingga dapat diperhatikan dalam perencanaan 
pembangunan di masa yang akan datang. Bagian berikut ini menjabarkan kendala-kendala nasional 
dan internasional dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 
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5.1.1. Kendala Nasional 
Kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah tidak adanya 
pemerintahan yang akuntabel/dapat dipertanggunggugatkan, representatif dan demokratis, atau 
secara keseluruhan disebut sebagai pemerintahan yang baik. Prasyarat untuk pembangunan 
berkelanjutan adalah pemerintah yang demokratis dimana terdapat mekanisme pemeriksaan dan 
pengawasan (checks and balances). Atmosfer politik dimana warga negara dapat dengan bebas 
terlibat dalam dialog untuk menentukan kebijakan merupakan hal yang sangat penting, tapi tidak 
ada sebelum tahun 1998. Mengikuti perubahan kepemimpinan politik, terjadi proses demokratisasi, 
sebagai contoh adalah dicabutnya RUU yang membatasi kebebasan mengemukakan pendapat dan 
berserikat. Kurangnya konsultasi publik ditambah dengan penekanan pada peningkatan 
pertumbuhan ekonomi menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung pembangunan 
berkelanjutan. Kendala-kendala lain yang dijabarkan di bawah ini masih berkaitan dengan isu 
pemerintahan yang baik. 
 
Tidak adanya kesadaran dan platform bersama 
Pada umumnya tidak ada kesadaran baik mengenai Agenda 21 maupun pembangunan berkelanjutan 
di antara pegawai pemerintah, masyarakat dan pengusaha, bahkan akademisi. Sebagai contoh, 
hanya Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Departemen Luar Negeri, beberapa pegawai 
departemen sektoral (pertambangan, kehutanan, pariwisata), beberapa ornop dan sedikit akademisi 
yang mengetahui tentang dokumen Agenda 21 nasional dan sektoral. Hal ini terutama disebabkan 
oleh kurangnya usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum mengenai pentingnya 
Agenda 21. Sebagai akibatnya Agenda 21 Nasional, yang memberikan arahan dalam merencanakan 
pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional, lokal dan sektoral, belum sepenuhnya 
dilaksanakan. 
 
Demikian pula, pembangunan berkelanjutan hanya merupakan isu yang seringkali diskusikan pada 
seminar dan diskusi politik, tetapi pemerintah belum menyusun kebijakan-kebijakan yang 
terintegrasi, apalagi memfasilitasi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Kurangnya kesadaran 
diperparah dengan tidak adanya platform bersama mengenai apa yang dimaksud dengan 
pembangunan berkelanjutan dan bagaimana cara untuk melaksanakannya. Sering kali, istilah 
pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai jargon untuk menunjukkan kepedulian terhadap 
masalah lingkungan saja, bukan suatu konsep pembangunan yang holistik. Bahkan kepedulian 
terhadap lingkungan belum terintegrasi penuh dalam perencanaan pembangunan. Juga tidak ada 
persepsi bersama mengenai unsur-unsur yang harus ada dalam pemerintahan yang baik untuk 
pembangunan berkelanjutan. 
 
Pendekatan pembangunan yang tersentralisasi dan terfragmentasi 
Selama tiga puluh tahun, perencanaan dan implementasi pembangunan telah dilakukan secara 
tersentralisasi dan terfragmentasi. Sebagian besar keputusan penting ditentukan oleh pemerintah 
pusat, sehingga hanya menyisakan ruang yang sangat sempit bagi pemerintah daerah dalam 
merencanakan pembangunan berdasarkan potensi dan kebutuhan lokal. Demikian halnya, setiap 
sektor terutama yang memiliki nilai ekonomi tinggi (kehutanan, pertambangan, pertanian, industri), 
melaksanakan program masing-masing tanpa kordinasi satu sama lain atau dengan lembaga terkait 
seperti Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Departemen Kesehatan atau bahkan Kantor 
Menteri Kordinasi Kesejahteraan Sosial. Akibatnya integrasi kepedulian lingkungan dan sosial 
dalam pengabilan keputusan untuk pembangunan ekonomi hanya tampak bagus di atas kertas, tapi 
lemah dalam pelaksanaan sebenarnya. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian 
lingkungan dan bahkan telah menyusun undang-undangnya, namun implementasinya tidak efektif 
karena dua alasan: pertama, undang-undang sektoral belum memperhatikan peraturan-peraturan 
lingkungan; kedua, seringkali undang-undang lingkungan tidak diikuti oleh petunjuk 
pelaksanaannya sehingga penegakan dan pematuhannya masih lemah.  
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Beberapa usaha telah dilakukan dan sedang dirumuskan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut 
di atas. Diantaranya, proses penyusunan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) saat ini 
menjadi lebih terbuka, meskipun belum sempurna, di banding di masa lampau. Maka telah ada 
ruang bagi kelompok-kelompok utama untuk mendukung tiga pilar pembangunan berkelanjutan 
(ekonomi, sosial dan lingkungan) untuk diperhatikan dengan seimbang dan terintegrasi. Kedua, UU 
No. 22/1999 mengenai Pemerintah Daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk menyusun 
rencana pembangunan masing-masing dengan masukan dari masyarakat lokal. Undang-undang ini 
menempatkan tanggung jawab yang lebih besar terhadap sumber daya dan pengelolaan lingkungan 
kepada tingkat daerah dan lokal. Sementara UU No. 25/1999 mengenai Perimbangan Keuangan 
harus dapat menyediakan sumber pendanaan bagi pemerintah daerah dan masyarakat lokal dan 
kebebasan mengelola sumber daya alam dalam rangka pembangunan ekonomi. Namun setelah 
berpuluh-puluh tahun tersentralisasi, perlu suatu proses untuk menguatkan kapasitas lokal. Dan juga 
pengaturan yang ideal perlu dibahas antara pemerintah pusat dan daerah. Pada umumnya, 
desentralisasi merupakan pendekatan yang baik karena membuka pintu untuk partisipasi yang lebih 
besar dari masyarakat di dalam daerah mereka masing-masing. Hal ini akan membantu menjamin 
bahwa semua keputusan diambil pada tingkat adiministratif yang paling rendah konsisten dengan 
luasnya permasalahan. 
 
Langkah lain adalah proses pembentukan National Council for Sustainale Development (NCSD) 
yang tengah berlangsung. Proses dimulai pada bulan Mei 2000 dengan dibentuknya panitia 
persiapan kecil yang terdiri dari ornop, akademisi dan pemenintah. Meskipun merupakan inisiatif 
dari Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, panitia tersebut diketuai oleh seseorang yang 
berasal dari salah satu ornop nasional. Tujuan utama dari panitia ini adalah untuk membentuk suatu 
lembaga yang dapat mencapai konsensus untuk mengarusutamakan aspek lingkungan dan sosial ke 
dalam program-program pembangunan nasional. Suatu rancangan Keputusan Presiden mengenai 
pembentukan NCSD telah dipersiapkan dan akan difinalisasi secepatnya. 
 
Kurangnya kemauan politik, kapasitas lembaga dan penegakan hukum 
Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan terhambat oleh kurangnya kemauan politik. Hal ini 
terlihat dari kenyataan bahwa pemerintah baru belakangan ini memulai proses peletakan tatanan 
dasar yang diperlukan untuk berfungsinya pemerintahan yang baik, yang merupakan prasyarat 
utama dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Proses pengambilan keputusan dalam 
struktur pemerintah belum sepenuhnya transparan dan sering tidak melibatkan partisipasi pihak-
pihak terkait. Keadaan diperburuk dengan kurangnya akses untuk mendapatkan informasi. 
 
Usaha untuk mengatasi berbagai kendala ini sudah dilakukan oleh BAPPENAS dengan bantuan 
UNDP melalui proyek Good Environmental Governance di tahun 1998-1999. Proyek ini 
menghasilkan Advisory Document yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada 
pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil mengenai reformasi prioritas yang dapat diambil 
untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan besar yang dihadapi Indonesia. Dokumen ini 
dimaksudkan untuk menjadi rujukan utama bagi kabinet dan para anggota badan legislatif baru 
(pasca Pemulu 1999) baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun, seperti halnya dengan 
Agenda 21, tindak lanjut dari dokumen ini juga lemah dan sedang dilakukan usaha-usaha untuk 
mendistribusikan dokumen ini dan menciptakan kesadaran di antara anggota-anggota badan 
legislatif. 
 
Indonesia juga tidak memiliki sistem yang kuat dan efektif untuk melaksanakan pembangunan 
berkelanjutan dan Agenda 21. Sejauh ini, Kantor Menteri Negara Lingkungan Negara (KMNLH) 
yang ditugaskan untuk mengembangkan Agenda 21 nasional dan sektoral, melalui kerja sama 
dengan berbagai lembaga. KMNLH juga bertanggung jawab untuk melakukan kordinasi di antara 
kementerian yang terkait dalam pengelolaan lingkungan. Namun, Agenda 21 dan pembangunan 
berkelanjutan lebih dari sekedar pengelolaan lingkungan dan KMNLH tidak memiliki mandat untuk 
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merencanakan dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Maka, pengaturan tersebut tidak 
efektif. Tetapi baru-baru ini pemerintah telah menempatkan KMNLH di bawah Kantor Menteri 
Kordinasi Urusan Keuangan (sebelumnya berada di bawah Kantor Menteri Kordinasi Kesejahteraan 
Sosial) dan hal ini diangggap lebih tepat dalam usaha untuk mengarusutamakan isu pembangunan 
berkelanjutan ke dalam pembangunan ekonomi. Proses pembentukan NCSD merupakan usaha lain 
yang mungkin dapat mengatasi isu ini. 
 
Pembangunan berkelanjutan juga terhambat oleh tidak layaknya instrumen hukum dan lemahnya 
penegakan hukum. Banyak kebijakan dan peraturan terkait tidak komprehenisf, ambivalen dan 
tumpang tindih, sehingga menyebabkan sulitnya penegakan. Peraturan perundangan tersebut sering 
kali dirumuskan tanpa partisipasi publik sehingga masyarakat tidak mengetahui keberadaannya dan 
oleh karena itu tidak dapat berpartispasi dalam penegakannya. Lembaga-lembaga penegakan hukum 
itu sendiri lemah karena kurangnya dana, sumber daya manusian yang berkualitas dan infrastruktur. 
Dalam banyak kasus, lembaga-lembaga penegakan hukum bahkan tidak mengerti peraturan yang 
terkait terutama pada kasus seperti kebakaran hutan, penebangan liar dan perdagangan gelap species 
yang dilindungi.  
 
Dapat disimpulkan, berbagai kendala serius dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan 
terutama karena tidak efektifnya badan-badan perumus peraturan, korupsi yang merajalela dalam 
lembaga-lembaga publik dan swasta, tidak adanya otonomi dan profesionalisme dalam sistem 
peradilan, birokrasi yang korup, dan masyarakat sipil yang dibuat tidak berdaya. Meskipun sebagian 
isu-isu ini sedang diatasi seperti yang telah dijelaskan di atas tetapi akan memakan waktu lama 
sebelum tercipta lingkungan yang kondusif untuk pembangunan berkelanjutan. 
 
Tidak tersedianya ruang untuk keterlibatan kelompok-kelompok utama 
Selama lebih dari tiga dekade, proses pembangunan di Indonesia dilakukan dari atas ke bawah (top-
down) dengan mengesampingkan partisipasi kelompok-kelompok utama. Hal ini merupakan salah 
satu penyebab bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia tidak pernah mendengar mengenai 
Agenda 21 atau pembangunan berkelanjutan dan juga komitmen-komitmen internasional yang telah 
dibuat pemerintah. Hal ini juga berarti pemerintah belum memanfaatkan potensi kelompok-
kelompok utama untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh, ornop 
berperan penting dalam reformasi kebijakan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dan dalam 
pekerjaan sosial yang menunjang tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi, 
suara mereka kurang didengar. Demikian halnya dengan masyarakat lokal dan tradisional yang 
memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai praktek-praktek pembangunan berkelanjutan pada 
tingkat lokal. Namun peran mereka belum diakui dan bahkan mereka justru disisihkan dari 
keseluruhan proses pembangunan. 
 
Meskipun saat ini sudah dilakukan usaha-usaha untuk mengintegrasikan pikiran-pikiran dan 
praktek-praktek dari kelompok-kelompok utama ke dalam proses pembanguan, secara umum 
partisipasi publik yang nyata belum sepenuhnya diwujudkan. Hal ini terutama disebabkan oleh 
kurangnya kemauan politik pemerintah dan tidak adanya mekanisme yang cukup sistematis dan 
transparan guna mastikan partisipasi publik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 
berkelanjutan. 
 
Tidak mencukupinya sumber daya finansial, teknologi dan manusia 
Indonesia mempunyai keterbatasan kapasitas sumber daya finansial, teknologi dan manusia dalam 
usahanya mengimplementasikan Agenda 21. Bahkan sebelum krisis ekonomi di tahun 1997, saat 
Indonesia masih menikmati tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, pendanaan untuk 
pembangunan berkelanjutan sudah terbatas karena alokasi anggaran yang tidak tepat dan relatif 
tingginya tingkat pembayaran hutang. Situasi memburuk sejak terjadinya krisis. Ketergantungan 
Indonesia pada hutang dan bantuan dari lembaga finansial internasional dan kreditor/donor bilateral 
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relatif tinggi. Sejumlah besar dari dana yang diperoleh dipergunakan untuk mensubsidi sektor 
perbankan yang sakit sementara negara tidak memiliki rencana pemulihan ekonomi yang 
komprehensif. Sementara itu, Indonesia mempunyai pengetahuan dan kapasitas yang terbatas untuk 
memanfaatkan peluang kelembagaan dan finansial yang sedang muncul secara maksimal. Peluang-
peluang untuk memanfaatkan skema pertukaran hutang dengan konservasi lingkungan (debt for 
nature swap), atau turunannya yang lebih baik seperti pertukaran hutang dengan pembangunan 
berkelanjutan (debt for sustanaible development), telah meningkat pada lima tahun belakangan ini, 
tapi hanya beberapa yang mewujudkan peluang ini. Sama halnya dengan peluang untuk 
memanfaatkan mekanisme pembangunan bersih (clean development mechanism) telah dibatasi oleh 
tidak adanya kapasitas kelembagaan dan peraturan dari sisi pemerintah dan pengetahuan dari sisi 
sektor swasta. 
 
Kendala finansial telah menimbulkan masalah dalam pembangunan sumber daya manusia. Alokasi 
anggaran yang rendah untuk pendidikan dan kemiskinan merupakan faktor yang menyebabkan 
tidak mencukupinya sumber daya manusia untuk membangun. Pemerintah juga mempunyai 
kapasitas yang rendah untuk  memanfaatkan sumber daya manusia yang trampil dan berpendidikan 
yang jumlahnya terbatas tersebut akibat tidak adanya insentif ekonomi dan administratif yang layak. 
Kendala-kendala ini memperparah kurang dimanfaatkannya sumber daya manusia yang berkualitas 
dan juga penempatan orang yang berpendidikan tinggi pada posisi yang tidak tepat. 
 
Kendala-kendala teknologi disebabkan oleh tidak adanya perencanaan dan insentif yang layak di 
tingkat nasional dan tidak adanya transfer teknologi di tingkat internasional. Perkembangan 
teknologi dalam negeri, terutama untuk pembangunan berkelanjutan, sangat lemah karena alokasi 
anggaran yang rendah untuk penelitan dan pengembangan di sektor publik dan swasta. Pada 
sebagian besar kasus, pemerintah hanya mengimpor teknologi yang mungkin tidak sesuai dengan 
kebutuhan lokal. Satu contoh kasus adalah teknologi rekayasa genetika yang ditekankan pada impor 
benih-benih transgenik yang mungkin tidak dapat beradaptasi dengan ekologi lokal. Indonesia 
sering kali menerima transfer teknologi kuno yang berbahaya bagi linkungan dan sosial. 
 
Bahkan, ada indikasi transfer teknologi yang berbahaya ke negara-negara berkembang. Di 
Indonesia, hal ini terjadi seperti pada kasus transfer teknologi industri pulp dan kertas yang telah 
tidak terpakai lagi di negara asal karena tidak efisien dan menghasilkan banyak polusi. 
 
5.1.2. Kendala Internasional 

Kurangnya realisasi komitmen yang sudah dibuat masyarakat internasional terutama negara-negara 
maju telah, sampai pada tingkat tertentu, menghambat pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Di 
tingkat internasional, pendanaan pembangunan berkelanjutan tidak mencukupi karena nilai ODA 
terus menurun meskipun negara-negara maju telah berjanji untuk menyisakan 0,7 persen dari GNP 
untuk ODA. Bagi Indonesia, hal ini berarti berkurangnya sumber dana untuk pembangunan 
berkelanjutan di masa yang akan datang, apalagi dengan adanya krisis ekonomi yang telah 
memperburuk masalah hutang negara. 
 
Demikian juga, negara-negara maju belum memenuhi komitmen untuk menyediakan akses terhadap 
teknologi yang ramah lingkungan dan hasil-hasil penelitian ilmiah kepada negara-negara 
berkembang. Isu penting lainnya adalah pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(ICT), yang sangat penting untuk pembangunan negara berkembang berbentuk kepulauan seperti 
Indonesia. Namun, seperti halnya teknologi lain, negara-negara maju belum menciptakan 
mekanisme untuk transfer ICT ke negara-negara berkembang dan pada saat yang bersamaan 
membantu membangun kapasitas nasional mereka dalam mengembangkan ICT. 
 
Terakhir, wacana internasional mengenai pembangunan berkelanjutan agaknya telah dikalahkan 
oleh agenda liberalisasi ekonomi, terutama liberalisasi perdagangan. Banyak peraturan perdagangan 
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multilateral, terutama pada Organisasi Perdagangan Internasional (WTO), yang tidak sejalan 
dengan peraturan-peraturan kelestarian lingkungan dan sosial yang sudah ada. Tambahan lagi, 
negara-negara maju menyalurkan bantuan pada program-program penguatan kapasitas negara-
negara agar dapat memenuhi peraturan-peraturan WTO dari pada penguatan kapasitas untuk 
pembangunan berkelanjutan. 
 
5.2. Pelajaran Berharga 
Krisis yang berlipat ganda yang memukul Indonesia sejak tahun 1997 merupakan pelajaran 
berharga yang berfungsi sebagai peringatan terhadap program-program pembangunan kita yang 
tidak berkelanjutan yang difokuskan hanya pada tingginya pertumbuhan ekonomi. Di tahun 1997 
Indonesia mengalami krisis lingkungan (kebakaran hutan dan lahan yang menghasilkan polusi asap 
yang melintas batas di kawasan tersebut), krisis keuangan dan ekonomi (penurunan drastis nilai 
tukar, penutupan industri-industri dan meningkatnya pengangguran) diikuti oleh krisis politik dan 
sosial. Krisis-krisis ini berlangsung hingga sekarang dan telah menghambat pembangunan 
berkelanjutan. 
 
Di sisi lain, beberapa pembangunan positif telah dilakukan sebagai hasil dari krisis. Reformasi yang 
mengikuti krisis politik menjanjikan penguatan masyarakat sipil dan kesadaran mengenai perlunya 
pemerintahan yang baik dan bersih. Sistem demokratis sedang dikembangkan, meskipun banyak 
menemui halangan, dan aspirasi publik pun mulai didengar. Maka, sejalan dengan berlalunya krisis, 
terdapat peluang potensial bagi pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan bekelanjutan di masa 
yang akan datang asalkan dapat mengambil pelajaran berharga dan menyelesaikan masalah-masalah 
yang terkait. Pelajaran yang dapat diambil diuraikan berikut ini. 
 
Kemiskinan. Meskipun kemiskinan seringkali disebut sebagai salah satu faktor yang berdampak 
buruk bagi pembangunan berkelanjutan, kasus di Indonesia justru sebaliknya. Kemiskinan 
sesungguhnya meningkat karena tidak adanya pembangunan berkelanjutan. Sebelum krisis, 
kemiskinan mungkin telah berkurang, namun akar permasalahannya belum diatasi. Akibatnya, 
usaha-usaha pemberantasan kemiskinan tidak berkelanjutan dan oleh karenanya tidak tahan oleh 
krisis. Maka perlu adanya evaluasi kritis terhadap program-program pengurangan kemiskinan agar 
sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. 
 
Beban hutang. Hingga sekarang, pendanaan pembangunan sangat tergantung pada pinjaman luar, 
baik dari institusi multilateral maupun negara-negara bilateral. Ketika krisis keuangan melanda 
Indonesia dan nilai rupiah terdepresiasi dibanding mata uang asing, maka menjadi sangat berat bagi 
Indonesia untuk melunasi hutang-hutangnya. Situasi ini merupakan kendala utama dalam 
pembangunan. Hutang sektor publik dan swasta, yang mencapai 150 juta dolar Amerika, lebih besar 
dari GDP negara, yang artinya tidak ada dana tersisa untuk melakukan pembangunan apa pun, 
jangankan pembangunan berkelanjutan. Bahkan, ada risiko bahwa sebagian hutang terpaksa 
dilunasi dengan meningkatkan eksploitasi sumber daya alam dengan cara-cara yang tidak lestari 
atau mengabaikan baku mutu lingkungan dalam proses produksi. 
 
Kerusakan-kerusakan lingkungan di masa lalu. Kerusakan-kerusakan lingkungan akibat praktek-
praktek yang tidak berkelanjutan di masa lampau perlu ditangani, jika tidak dapat berdampak buruk 
bagi pembangunan berkelanjutan di masa yang akan datang. Di tahun 1997/1998, Indonesia 
mengalami kebakaran hutan dan lahan yang paling serius yang memusnahkan 9,7 juta hektar 
(Bappenas 1999). Bencana lingkungan ini disebabkan oleh pengelolaan lahan dan hutan secara 
tidak berkelanjutan pada tingkat nasional, diperparah dengan efek pemanasan global yang 
berdampak pada pola iklim. Demikian pula, banjir yang terjadi selama musim hujan merupakan 
hasil dari pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Kedua bencana tersebut 
menghabiskan banyak uang, baik berupa kerugian ataupun bantuan, yang sebenarnya dapat 
digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif. Pada tahun 2000 saja, Indonesia mengalami kerugian 
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akibat bencana alam yang besarnya ekuivalen dengan 10 persen GDP (Kompas 2001). Demikian 
pula, praktek-praktek pertanian yang tidak berkelanjutan di masa lalu saat ini telah mengancam 
keamanan pangan dan pembangunan pedesaan.  
 
Pemerintahan. Indonesia belajar melalui cara pahit mengenai pentingnya pemerintahan yang bersih 
dan baik untuk pembangunan berkelanjutan dengan unsur-unsur, diantaranya, perlunya 
desentralisasi, pembagian hasil-hasil pembangunan yang adil dan partisipasi sesungguhnya dari 
masyarakat. Tidak adanya pemerintahan yang baik di masa lalu telah menyebabkan meningkatnya 
sentimen daerah yang terkadang menyebabkan, diantaranya, berbagai kerusuhan sosial yang 
berkontribusi negatif pada proses pembangunan bangsa yang damai. Usaha-usaha yang dilakukan 
saat ini untuk memperbaiki pemerintahan dengan, diantaranya, desentralisasi proses pengambilan 
keputusan dan mengikutsertakan pihak-pihak terkait dalam proses pembangunan masih menghadapi 
berbagai masalah karena tidak adanya budaya pemerintahan yang baik. 
 
Globalisasi. Kasus Indonesia merupakan contoh bagaimana perekonomian bangsa sangat 
dipengaruhi oleh globalisasi ekonomi termasuk liberalisasi sektor finansial. Krisis finansial 
Indonesia disebabkan oleh kombinasi dari manajemen ekonomi nasional yang keliru dan 
meningkatnya saling ketergantungan pasar dunia. Bahkan saat ini, usaha-usaha menuju pemulihan 
ekonomi menjadi sulit sebagian dikarenakan oleh tidak stabilnya pasar uang global dan tidak 
pastinya harga-harga berbagai komoditas. 
 
Seperti yang disebutkan sebelumnya, krisis juga dapat menghasilkan peluang. Peluang untuk 
merefleksi paradigma pembangunan yang telah kita adopsi selama berpuluh-puluh tahun. Ini 
merupakan kesempatan berharga untuk menggantinya dengan paradigma pembangunan 
berkelanjutan, untuk mengubah gaya hidup, untuk mentransformasi proses politik menuju 
pemerintahan demokratis dan bagaimana masyarakat membuat keputusan untuk pembangunan. 
Sayangnya, aksi-aksi lebih lanjut belum diambil oleh Indonesia dan mitra internasional 
pembangunannya untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Jelas bahwa perubahan dari situasi krisis 
lingkungan, sosial, ekonomi dan politik menjadi jalan menuju keberlanjutan akan sangat sulit dan 
memakan waktu. Namun bila tindakan ditunda, masalah-masalah akan semakin besar, dan 
pembangunan berkelanjutan akan berada di luar jangkauan generasi sekarang dan yang akan datang. 
 
6. Dari Krisis Menuju Keberlanjutan 

Indonesia perlu segera keluar dari krisis ini, satu-satunya pilihan adalah melaksanakan 
pembangunan berkelanjutan. Namun jalan menuju pembangunan berkelanjutan memerlukan adanya 
perubahan paradigma dan reformasi struktural dalam pengambilan keputusan pada tingkat nasional 
dan internasional. 
 
Pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah pembangunan yang didasarkan pada hal-hal 
berikut: 

• Prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan keberkelanjutan. Semua keputusan harus berdasarkan 
prinsip-prinsip tersebut. Ini berarti warga negara harus diijinkan dan dapat berpartisipasi dalam 
proses pengambilan keputusan, hasil dari keputusan-keputusan tersebut harus adil dan layak 
bagi seluruh lapisan masyarakat dan harus menjamin keberlanjutan ekonomi, sosial dan ekologi. 

• Pendekatan yang ditentukan oleh masyarakat berdasarkan kebutuhan dan kemampuan 
masyarakat. Masyarakat seharusnya dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka sendiri serta 
mengeksplorasi dan mengelola sumber daya mereka secara lestari. 

• Solusi nyata untuk menyelesaikan masalah hutang. Pemerintah harus mereformasi kebijakannya 
untuk menjamin penggunaan hutang secara efisien dan optimal melalui sequencing policy yang 
terencana dengan baik dimana proses pembangunan dilakukan secara bertahap, dimulai dari 
sektor-sektor yang paling vital. Selain pendekatan necara anggaran yang seimbang, Indonesia 
harus mengadopsi “zero based marketing”, dimana setiap poin dari anggaran ditinjau ulang 
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untuk menjamin anggaran digunakan secara tepat dan efektif. Terakhir, harus ada rencana 
jangka panjang untuk secara bertahap mengurangi beban hutang sampai pada tingkat yang 
berkelanjutan. 

 
Pada prakteknya, dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan, langkah-langkah 
berikut harus diambil: 

• Mereformasi struktur politik, hukum, kelembagaan dan ekonomi negara untuk menjamin 
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Diantaranya adalah kebutuhan akan adanya 
mekanisme pemeriksaan dan pengawasan (checks and balances) antar lembaga legislatif, 
eksekutif dan judikatif. Masyarakat sipil harus memperoleh peran yang lebih dalam 
pengambilan keputusan melalui proses perumusan peraturan dan hukum yang partisipatif, 
transparan dan dapat dipertanggunjawabkan. Pembangunan ekonomi harus berdasarkan pada 
kesejahteraan sosial dan perlindungan lingkungan. 

• Melakukan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan sebagai dasar pembangunan 
berkelanjutan karena sebagian besar penduduk hidup di daerah pedesaan. Kuncinya adalah 
meningkatkan produktivitas yang akan meningkatkan penghasilan sebagai cara untuk 
memberantas kemiskinan. Kemudian diikuti dengan penyediaan fasilitas umum di daerah 
pedesaan. Untuk mencapai ini, sequencing policy harus diadopsi untuk pembangunan pedesaan. 
Urutan tahap-tahap yaitu pencapaian keamanan pangan, penyediaan pelayanan kesehatan, 
penyediaan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Ketiga komponen tersebut adalah 
dasar untuk membangun perekonomian desa. 

• Menggali potensi sumber-sumber domestik untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sebagai 
contoh, hanya dibutuhkan 2% dari penghasilan 10% orang-orang terkaya di Indonesia untuk 
memerangi kemiskinan. Kemungkinan lain adalah menghidupkan kembali mobilisasi sumber 
dana yang berdasarkan tradisi budaya dan agama untuk mendanai pembangunan berkelanjutan. 
Bila dikelola dengan baik dana tersebut dapat menjadi sumber penting untuk membiayai 
pengurangan kemiskinan atau pembangunan berkelanjutan. 

• Memperkuat diplomasi dan mengembangkan strategi untuk mendapatkan keringanan hutang 
dengan cara-cara yang tepat termasuk pertukaran hutang dengan pembangunan berkelanjutan 
(debt swap for sustainable development) melalui forum-forum bilateral dan multilateral. Dana 
yang diperoleh dari keringanan hutang ini akan digunakan untuk pembangunan sumber daya 
manusia dan pemberantas kemiskinan. Perlu dieksplorasi kemungkinan untuk membentuk 
mekanisme arbitrasi internasional untuk menjamin proses yang adil dan transparan yang 
membiarkan pemerintah Indonesia secara independen mengajukan kemampuan pelunasan 
hutangnya tanpa memberikan tekanan tambahan pada rakyat miskin. 

• Merencanakan dan melaksanakan Pembangunan Kawasan Terpadu sebagai alternatif bagi 
proses pembangunan yang terpusat dan terfragmentasi secara sektoral. Hal ini membutuhkan 
sistem pemerintahan desentralisasi penuh yang dapat dipertanggungjawabkan, yang 
memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, 
pemantauan, dan evaluasi program-program pembangunan pada tingkat daerah dan lokal. 
Dimana sesuai, dokumen Agenda 21 Nasional dan Sektoral dapat digunakan sebagai dasar 
perencanaan ini. 

• Mengembangkan sistem insentif dimana terdapat mekanisme yang jelas dalam penyediaan 
insentif-insentif pasar maupun non-pasar untuk mengubah pola-pola produksi dan konsumsi 
agar sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. 

• Merencanakan aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terpadu untuk pembangunan 
berkelanjutan. 

• Mempercepat pembentukan Dewan Nasional Pembangunn Berkelanjutan untuk memperkuat 
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional. Diikuti dengan pembentukan 
lembaga serupa di tingkat daerah dan provinsi. Lembaga-lembaga ini seharusnya sudah 
beroperasi setidaknya dalam jangka waktu setahun setelah KTT Johannesburg sehingga hasil-
hasil dari WSSD dapat dikomunikasikan kepada masyarakat dan ditindaklanjuti. 
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• Mengimplementasikan Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 mengenai Reformasi Agraria dan 
Pengelolaan Sumber Daya Alam, diantaranya dengan merencanakan dan melaksanakan 
reformasi agraria dan menyusun UU mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam. 

• Melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang tercantum dalam Good Environmental 

Governance Report yang disusun oleh Bappenas dengan bantuan UNDP. Mengevaluasi target 
dan program yang diusulkan dalam Agenda 21 Nasional dan Sektoral kemudian melaksanakan 
target dan program yang masih relevan dan merevisi yang sudah tidak lagi sesuai. 

• Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menarik investasi langsung dari luar negeri, tetapi 
juga menjamin adanya peraturan-peraturan untuk mendukung distribusi investasi di antara 
sektor dan wilayah, dan lebih berorientasi pada pembangunan dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara sosial dan lingkungan. 

• Melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang disebutkan di atas pada Bagian isu-isu sektoral 
dan antar sektoral. 

 
Pada tingkat internasional, beberapa konsep dan paradigma juga perlu diubah. Pertama, konsep 
“pertumbuhan melalui keadilan” harus diterapkan oleh masyarakat internasional sebagai dasar 
pembangunan berkelanjutan. Hanya bila setiap orang memiliki akses yang adil terhadap sumber 
daya untuk membangun maka akan terjadi pertumbuhan yang sesungguhnya. Kedua, pembangunan 
berkelanjutan tidak cukup dilihat hanya sebagai konsep, melain harus juga dianggap sebagi alat 
untuk memberantas kemiskinan, membangun perdamaian di dalam maupun antar bangsa dan 
akhirnya untuk mencapai dunia yang demokratis, adil dan berkelanjutan. Sebagai konsekuensi dari 
kedua konsep di atas, indikator pertumbuhan/pembangunan konvensional seperti GNP dan GDP 
perlu diperluas untuk memasukkan indeks keberlanjutan dan keadilan. 
 
Lebih lanjut, masyarakat internasional perlu mengambil langkah-langkah berikut: 

• Mereformasi dan membentuk sistem perdagangan internasional menjadi lebih kondusif untuk 
pembangunan dengan menjamin proses pengambilan keputusan yang transparan, peningkatan 
partisipasi dari negara-negara berkembang dan menjamin akses pasar untuk dan penghapusan 
hambatan-hambatan dagang dari produk-produk dari negara berkembang. 

• Mengambil langkah secepatnya dan usaha terkoordinasi untuk menyelesaikan masalah hutang. 
Pemerintah negara-negara maju dan lembaga-lembaga finansial internasional harus berusaha 
meringankan hutang negara-negara berpenghasilan menengah yang mempunyai hutang tinggi. 
Selanjutnya, pemerintah-pemerintah internasional dan lembaga-lembaga keuangan multilateral 
harus mengembangkan proses arbitrasi yang adil dan transparan untuk penyelesaian hutang. 

• Mengembangkan mobilisasi sumber-sumber pendanaan tambahan baru untuk pelaksanaan 
pembangunan berkelajutan dengan mengeksplorasi sumber-sumber inovatif, termasuk 
menggunakan special drawing rights, melaksanakan polluters pay principle atau pertukaran 
hutang dengan pembangunan berkelanjutan (debt swap for sustainable development). 

• Segera membalikkan kecenderungan penurunan ODA dan pada saat yang bersamaan 
mengambil langkah untuk meningkatkan efektivitas ODA, diantaranya melalui kordinasi di 
antara para donor, mengakui kepemilikan nasional dari rencana pembangunan dan menjamin 
proses yang transparan dan partisipatif. 

• Menempatkan seperangkat kebijakan pengelolaan dan penanganan krisis finansial yang jelas 
dan yang menyediakan pembagian beban yang adil antara masyarakat umum dan sektor-sektor 
swasta juga antara penghutang, kreditor dan investor. 

• Menyusun suatu mekanisme untuk melaksanakan precautionary principle untuk aplikasi 
teknologi yang berdampak buruk terhadap pembangunan berkelanjutan seperti bioteknologi 
baru. 

• Mengimplementasikan akses pada dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk ICT 
serta memfasilitasi penguatan kapasitas domestik negara-negara berkembang. Negara 
berkembang perlu mengembangkan akses dan jaringan penghubung yang lebih luas untuk 
menjangkau masyarakat di tingkat pedesaan. Transfer teknologi perlu didefinisikan dalam artian 
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luas termasuk pengembangan sumber daya manusia dan pengetahuan cara penggunaannya, 
tidak hanya sekedar transfer peralatan teknologi. Demikian juga perlu disusun suatu mekanisme 
insentif ekonomi untuk transfer teknologi yang ramah lingkungan dan dapat diterima secara 
sosial. 

• Menyusun rencana aksi untuk mencegah, mengurangi dampak dan mengelola bencana 
lingkungan yang terutama disebabkan oleh praktek-praktek yang tidak berkelanjutan baik di 
negara berkembang maupun negara maju. Pemanfaatan ICT dapat mendukung pengelolaan 
bencana, temasuk kemampuan prakiraan yang lebih baik, sistem peringatan awal, dan 
penanggulangan bencana. 

 
Lebih dari sebelumnya, sekarang dunia membutuhkan pembangunan berkelanjutan dan hal ini 
dimungkinkan melalui kemitraan global untuk pemerintahan pembangunan berkelanjutan yang 
berdasarkan pada: 

• Prinsip-prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda (common but differentiated 

responsibilities) 

• Pengambilan keputusan yang demokratis partisipatif dan transparan 

• Peningkatan partisipasi sebenarnya dari kelompok-kelompok utama 
Perubahan dari situasi krisis lingkungan, sosial, ekonomi dan politik menuju keberlanjutan akan 
sangat sulit dan memakan waktu. Namun bila tindakan ditunda, masalah-masalah akan bertambah 
lebih besar, dan pembangunan berkelanjutan akan berada di luar jangkauan generasi sekarang dan 
yang akan datang. 
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Daftar Singkatan 
MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat 
KIK Kredit Investasi Kecil 
KUK Kredit Usaha Keci 
KMPK  
KUPEDES  
JPS Jaringan Pengaman Sosial 
BOE barrel of oil equivalent, barel setara minyak 
RIKEN Rencana Induk Konservasi Energi 
BAKOREN Badan Kordinasi Energi Nasional 
GEF – SGP Global Environmental Facility - Small Grant Program, Fasilitas 

Lingkungan Global - Program Hibah Berskala Kecil 
SPBG stasiun pengisian bahan bakar gas 
CNG Compressed Natural Gas 
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