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Presiden Indonesia menyerukan pendefinisian kembali masyarakat 
secara mendasar dalam menciptakan ekonomi hijau global dan 

melindungi hutan dunia 
 
 
BOGOR, Indonesia (14 Juni, 2012) _ Presiden Indonesia hari ini mengatakan bahwa pengelolaan 
hutan dunia secara berkelanjutan penting untuk pertumbuhan ekonomi yang setara dan menyerukan 
untuk adanya "pendefinisian dan reorganisasi masyarakat secara mendasar di seluruh dunia." 
 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa perkembangan ekonomi Indonesia telah 
berubah dari keadaan di mana dulu hutan dikorbankan untuk pertumbuhan, menjadi ekonomi 
berkelanjutan yang ramah lingkungan, di mana hutan dihargai untuk berbagai jasa lingkungan yang 
dihasilkannya untuk masyarakat. "Pada tahun 2025 eksploitasi sumber daya tidak boleh melampaui 
kapasitas regenerasi biologis,” ujar Presiden Yudhoyono 
 
“Kehutanan yang berkelanjutan merupakan hal penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan 
dan usaha mitigasi iklim,” kata Presiden dalam pidatonya hari ini di Center for International Forestry 
Research (CIFOR), yang berkantor pusat di Bogor, Indonesia.  
 
"Hilangnya hutan hujan tropis kita akan menjadi bencana baik secara nasional, global, maupun 
seluruh bumi. Itulah sebabnya Indonesia telah berbalik arah dan berkomitmen terhadap kehutanan 
yang berkelanjutan." 
 
Menjelang pertemuan puncak Rio+20, Presiden Yudhoyono mengingatkan tentang potensi konflik 
bila para pemimpin tidak mengubah model pertumbuhan dunia menjadi sesuatu yang "kuat, seimbang 
dan inklusif". 
 
"Kita telah melihat adanya peningkatan persaingan sumber daya yang mengkhawatirkan, beberapa di 
antaranya bahkan telah menjadi sengketa - dan kemungkinan terjadinya pertikaian tidak dapat 
sepenuhnya diabaikan." 
 
Dalam sambutan selamat datangnya, Direktur Jenderal CIFOR, Frances Seymour, memuji Presiden 
Yudhoyono atas tindakannya yang berani untuk mengurangi deforestasi di Indonesia.  
 
“Anda telah mengambil risiko politik dengan melangkah maju sebagai kepala negara pertama yang 
membuat komitmen sukarela untuk mengurangi emisi, dengan berbagai target ambisius yang  dapat 
dicapai dengan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan," katanya.  
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Pada tahun 2009, Presiden Yudhoyono berjanji akan mengurangi emisi karbon Indonesia sebesar 26 
persen pada tahun 2020, dan sampai 41 persen dengan bantuan internasional. Pada bulan Mei 2011, 
Presiden Yudhoyono menandatangani moratorium konsesi hutan baru yang berlaku selama dua tahun. 
  
Presiden menyoroti pentingnya penelitian dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah sosial dan 
lingkungan hidup, dan beliau memuji pentingnya penelitian CIFOR mengenai kehutanan dalam 
pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan yang setara. 
 
Selama hampir 20 tahun, CIFOR telah melakukan penelitian tentang bagaimana Indonesia dan 
negara-negara berkembang lainnya di seluruh dunia dapat mengelola hutan mereka secara 
berkelanjutan. Dengan staf hampir 200 orang di seluruh dunia, CIFOR bekerja bahu-membahu 
dengan banyak organisasi penelitian nasional dan internasional, kementerian dan badan pemerintah, 
kelompok masyarakat sipil dan berbagai organisasi lainnya di Asia, Afrika dan Amerika Latin.  
 
"Kami merasa didukung oleh tingginya kegiatan lingkungan hidup di berbagai badan pemerintah, 
organisasi internasional dan LSM selama beberapa tahun terakhir, " kata Presiden Yudhoyono. Tetapi 
beliau juga meminta agar setiap pihak/individu dapat merubah perilaku mereka.  
 
"Adalah perorangan yang pada akhirnya harus membuat pilihan mengenai apa yang akan dibeli, 
dimakan, dibuang atau dibakarnya. Pilihan tersebut tidaklah mudah, karena akan semakin banyak 
orang yang daya belinya meningkat dan dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidupnya. Jika kita 
tidak mengubah kebiasaan penduduk dunia untuk mengkonsumsi secara berlebihan, kita semua akan 
menemui jalan buntu." 
 
Indonesia memiliki luas hutan tropis ketiga terbesar di dunia. Meskipun Indonesia hanya menempati 
1,3 persen dari permukaan darat dunia, negara ini memiliki kira-kira 12 persen spesies mamalia dunia 
serta 16 persen reptilia dan amfibia dunia. Bentangan hutan bakau terpanjang kedua di dunia terentang 
di pantainya, yang mendukung perikanan pantai dan melindungi komunitas dari lonjakan badai 
sejalan dengan naiknya permukaan laut. Indonesia memiliki 50 persen lahan gambut dunia, yang 
menyimpan karbon yang sangat besar.  
 
Presiden Yudhoyono menyerukan kepada dunia untuk tidak hanya mengadopsi perpanjangan Protokol 
Kyoto dalam pembicaraan perubahan iklim PBB berikutnya pada bulan Desember, tetapi mengambil 
tindakan yang lebih keras dalam menangani pemanasan global.  
 
"Perubahan iklim merupakan ciptaan manusia, dan solusinya juga buatan manusia. Kita harus 
menahan tren defisit 'jejak ekologis' yang terus bertumbuh di seluruh dunia." 
 
"Kita harus menghindari jebakan permainan tunggu-menunggu yang berbahaya. Pembangunan 
konsensus - khususnya pada tahap global - akan memerlukan waktu. Kita tahu masalahnya. Kita tahu 
solusinya. Kita harus bertindak sekarang." 

 
Klik di sini untuk transkrip pidato Presiden 

Klik di sini untuk foto-foto kunjungan Presiden ke CIFOR. 

#### 
 

http://blog.cifor.org/9657/indonesian-president-makes-speech-at-cifor-on-sustainable-growth-with-equity/�
http://www.flickr.com/photos/cifor/sets/72157630055816525/�


Center for International Forestry Research (CIFOR) memajukan kesejahteraan manusia, 
konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang berorientasi pada kebijakan dan 
praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR membantu memastikan bahwa pembuatan 
keputusan yang mempengaruhi hutan didasarkan pada sains yang kuat dan prinsip tata kelola 
yang baik serta mencerminkan perspektif negara berkembang dan masyarakat sekitar hutan. 
CIFOR merupakan salah satu di antara 15 pusat penelitian dalam Konsorsium CGIAR.  
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