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Jakarta – Perayaan Hari Lingkungan Hidup sedunia ke 43 tahun 2015 ini dirayakan dengan
mengangkat tema “Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care.” Di Indonesia
sendiri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya Bakar mengatakan
tema khusus yang diusung Indonesia tahun ini adalah “Mimpi dan Aksi Bersama untuk
Keberlanjutan Bumi”.

Melalui tema tersebut juga, Siti berterimakasih kepada semua pihak yang menaruh perhatian
cukup besar terhadap isu-isu lingkungan yang hingga saat ini masih terus berusaha
diselesaikan. Seperti diketahui, masih banyak permasalahan terkait hutan maupun konflik
tenurial yang membutuhkan perhatian pemerintah.

“Saya pribadi berterimakasih kepada semua pihak yang peduli pada lingkungan hidup.
Khususnya pada organisasi masyarakat dan media yang tidak henti-hentinya memberikan
saran, kritik dan masukan yang membangun,” ujar Siti saat disambangi pada acara Midsummer
Day
di
Jakarta, Kamis (04/06).

Selain itu, Siti juga mengatakan bahwa Peringatan Hari Lingkungan Hidup bertujuan untuk
menumbuhkan sensitivitas dalam menjaga sumber kekayaan alam kita yang merupakan salah
satu unsur penting untuk membangun dan menjaga ketahanan nasional bangsa.

Ia menjelaskan bahwa ada tiga peran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan
di Indonesia. Pertama, menjaga kualitas lingkungan hidup dengan pengelolaan, pengendalian
serta daya dukung. Kedua, menjaga jumlah dan fungsi hutan serta isinya, dan yang ketiga,
yaitu menjaga keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumber daya alam untuk
kelangsungan kehidupan.

“Saya menilai bahwa isu lingkungan hidup dan sumber daya alam adalah setara dengan isu
pertumbuhan ekonomi dan hak asasi manusia. Sebab, Undang-Undang Dasar tahun 1945
memasukan mandat pembangunan berwawasan lingkungan dalam pasal 33 ayat 4 dan hak
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atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam pasal 28(H) ayat 1,” jelasnya.

Ditemui di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(Walhi), Abetnego Tarigan memberikan tanggapan yang berbeda terkait hari lingkungan hidup
sedunia. Ia mengaku bahwa Walhi saat ini justru mulai mengkhawatirkan dinamika yang
berkembang dalam agenda pengelolaan sumber daya alam pada era kepemimpinan Joko
Widodo-Jusuf Kalla.

Abet menganggap saat ini, isu lingkungan hidup sudah mulai digeser ke arah menguatnya
komodifikasi dan finansialisasi sumber daya alam dengan tetap mengatasnamakan krisis
pangan, krisis lingkungan hidup, krisis energi dan krisis yang diakibatkan oleh dampak
perubahan iklim.

“Kita lihat contohnya seperti melanjutkan proyek pembukaan lahan dengan skala besar untuk
pertanian melalui proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) dengan taget
1,2 juta hektar dalam waktu tiga tahun,” katanya.

Walhi menilai bahwa proyek tersebut justru membuat rakyat semakin tidak berdaulat memenuhi
pangan. Selain tidak menjawab masalah pangan di Indonesia, lanjut Abet, proyek pangan dan
energi besar-besaran di Merauke akan semakin menghancurkan hutan di Papua.

“Dalam analisis kami, perubahan luasan area moratorium di Papua terus terjadi, hingga
mencapai 101.478 hektar dan penurunan terbesar terjadi pada wilayah hutan primer, seluas
407.426 hektar. Walhi berpandangan, bahwa proyek ini tidak lebih hanya akal-akalan bagi
korporasi untuk mendapatkan tanah secara murah atau modus Land Banking,” tegasnya lagi.

Seharusnya, lanjut Abet, Hari Lingkungan Hidup bisa menjadi momentum bagi perubahan
secara struktural untuk perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam
yang berkeadilan.

Penulis: Danny Kosasih
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Sumber: http://www.greeners.co/berita/permasalahan-hutan-dan-lahan-belum-kunjung-usai/
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