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MENARUH HARAPAN PADA CALON SLATIFLapo ran Utama

i.l Bencana untuk Lingkungan di Tengah Pesta Para Calon Legislatif

' : 20'1 4: Tahun Politik, Juga Tahun Persampahan

rrlr Penanggulangan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan

dr Provinsi Riau

hada bulan April, tepatnya tanggal 9 April 20'14, selu'

l-ruh rakyat lndonesia akan melaksanakan Pemilu tgg;5'

'.'. Luncuran Lava Sinabung Mendorong Luncuran Kursi Pejabat

Bencana Lingkungan di Tengah Pesta Demokrasi 2014*

i:rri, Bersih - Bersih Parlemen dari Perusak Lingkungan

ltri] Derita Pohon Setelah Pesta Demokrasi

W. Opini Caleg Terhadap Bencarra Kabut Asap di Propinsi Riau

: Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Pada Pusat

Fengelolaan Ekcregion Surnatera

*,,. Wau.':ncara dengan H. Herman Nazar,SH,M.Si

Kunjungan Peniniauan AIatWQN4S di lr/alang dan AQN/S di Surabaya

. F.;pat Kerja Teknis Nasional Pemantauan Kualltas Air 33 Provinsi

latif (Pileg) yang akan memilih calon wakil rakyat untuk

duduk di kursi legislatif . Wakil rakyat ini merupakan

, orang pilihan khususnya dari partai politik yang ikut

Pileg, Pilihan rakyat akan menentukan apakah orano

pilihannya ini membawa aspirasi rakyat atau hanya

membawa aspirasi parpol masing-masing.

mempersiapkan diri jauhlau
Sebelum Pileg, para calon legrslatif (Caleg)

h hari sebelumnya. Para caleg mencoba untuk

memperkenalkan diri kepada masyarakat calon pemilihnya dengan berLagai

macam upaya. Ada yang melalui pertemuan-pertemuan rutin, blusukan ke pasar

atau tempat-tempat keramaian atau menyewa iklan di televisi atau surat kabar.

para caleg oun mengeluarkan modal yang tidak sedrkit untuk membtrat stiker

poster, baliho, kalender atau bentuk souvenir untuk dibagikan ke masyarakat.

Oleh karena itu, menjadi pemandanqan "murn disepaniang jalan banyak dite-

mukan ganrbar.gambar caleg baik itu di tiang listrik, dinding, perempatan jalan

dan lain-lain. Bahkan nohon-pohon tidak luput dari penderitaan dengan dipaku

gambar-garnbar caleg.

Persiapan menyambut pesta demokrasi bertepatan dengan datangnya

bencana-bencana yang melanda Sumate'a. Erupsi gunung Sinabung di Sum'tera

Utara, banjir dar,l longsor serta puting beliung di beberapa provinsi dan yang

terparah adalah kebakaran hutan yang melanda prt-rvrnsi P'iau. Bencana-bencana

ini menimbukan korban jirva dan kerugian yang cukup besar. Menurut BNPB,

kerugian akibat erupsi Gunung Sinabung sebesar Rp 1 triliun dan kebakaran

hutan dan lahan di Provinsi Riau sebesar Rp 10 triliun, l(eruoian ini biasa bertam-

bah jika dihitung dengan jumlah orang sakit dan terganggunya prcses belajar

mengajar or seko!ah.

Bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir, longsor dan puting beliung

merupakan akibat dari peibuatan manusia yang merusak lingkungan. Bencana

ini terutama kebakaran hutan dan lahan sudah berlangsung dari tahun 1997

dan terus berulang hamper setiap tahunnya dan tahun 20'14 merupakan tahun

terparah dengan jumlah luasal yang terbakar dan dampak yang diakibatkannya.

Upaya mencegah be,rcana ini sebenarnya dapat dilakukan karena semua

ini adalah perbuatan manusia Dalam hal ini pedu adanya kemauan dari pihak

eksekutit lpemerintah) dan pihak legislatif untuk merumuskan bersama-sama

upaya pencegahannya. Peran legislatif sangat dibutuhkan karena diera sekaranq

ini, kekuasaan legisltaif sangat besar. tvleeka punya kewenangan membuat

undar:g-undang atau peraturan daerah, mengalokasikan anggaran untttl<

pencegairan bencana dan melakukan pengawasan terhadap kinerja legislatif

Namun derrikian, kewenangan ini belum dijalankan dengan optimal. Bahkan

kinerla legislat:if pada lima tahun ini cenderung menurun.ini terlihat dari tidak

adanya upaya-upaya dari legislatif untuk merumuskan tindakan-tindakan clan

penyediaan anggaran untuk penceqahan bencana llngkungan.

Pada pesta demokrasi tahun ini, lebih dari 80% merupakan wajah-wa;ai:

lama. lni artinya bahwa para wakil rakyat yang akan duduk di legislatif periode

tahun 2014-2019 sebagian besar adalah wajah-waiah lama yang sudah kita k3

tahui kinerjanya saat ini. Apa yang biasa kita harapkan dari mereka? Tentunya,

siapapun yang terpilih, masyarakat harus mendukung mereka. Disinilah peran

para pegiat lingkungan, LStV, akademisi dan masyarakat untuk selalu mengaurasi

kinerja para anggota legislatif sehingga trdak ada ruang untuk mereka untuk

tidak membela lingkungan.
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Oleh: Dr. Suparto Wiioyo, Dosen H,..runr Lingkungan Universitas Airlangga dar, ,(etua KAPAI- Jawa Timur

| ,/f EABSAHAN demokrasiseyogianya berbanding lurus

K denga,r pe,baikan kehidupan sosial, lirigkungan

I \Oun ekonomi. Tahun 2014 ini telah dinisbatkan

oleh publik sebagai Tahun Politik dengan helatan coblosan

9 Aprri (pileg) dan 9 Juli (pilpres). lni merupakan babakan

demokrasi yang harus diapresiasr dengarr segala implikasinya

terhadap pelaksanaan pemba,rgunan berkelanjutan

(sustaina!:le development) yar; inenyoilcrkan tiga pilar

keseimbangan: ekonomi, sosial dan lingkungan. Terhadap

pelaksanaan pemilu ini ada sesLr;: ,: vang me nqkhawatirkan

secara ekologis. Berjuta-luta ton sampah plastik dari alat

peraqa katnpanye yarrq berlajai- dari At:i-r sampai Papua

dapat membahayakan keseimbangan ekosistem nasional.

Kontest ln yang tidak ramah lingi<ungan clalai-''-r bahasa yang

hiperbolik dapat mengguncang tatanan ekologis lndonesia.

Dan inilah yang sedang dipentaskan.

Simak dan saksikanlah bagaimana mereka bertanding

tenpo hari itu? Promosi mereka dengan baliho yang

dipamerkan di ruang publik secara serampangan dipastikan

melanggar etika dan estetika perkotaan. Ruang kota dan

desa yang melaksanakan gawe demokrasr terasa sangat

memusingkan kepala warqJanya. Areal perkotaan ataupun

pedesaan dianggap 'ebagai etalase privat yang halal

digunakan kapanpun mereka suka. Koniisi yanE terpapar

menyiratkan fakta bahwa demokrasi belunr dib:::engt

kepekaan ekologis. Kota dan desa yang indah menjadi

sangat timpang dengan ulah "ang tidak merniliki s:h:itivitas

ekologis maupun planologis. Lorong-lorong publik dijejali

dengan tanda ga'nbar yang terkesan angkuh dan eo--is

den gan aiasa r, menyosialisasi ja iidirinya. I\1 unqk'in mereira

pikir ini adalah pesta demokrasi dan yang dinamakan pesta

pasii sangai meriah dengan permafhlman pelangqarar,

dapat drtoieran:i.

Bukankah kita bisa membuat pesta denrlkrasi yarrg

lebih beradab rjengan panataan kota dan desa yang ettK

dan estetis secara ekologis. Para caleg berkampanye dengan

ketuk pintu dln bersimpuh di haribaan warga' Trm mendata

berapa suara yang dibutuhkan untuk menduduri<i kurrsi

dewan. 5ernua diajak bicara dan diminta komitmennya

dengan ide,rtitas yang jelas: by name-by addres. Silaturahmi

personal dengan menanam pohon misalnya, niscaya

merefleks;kan kecerdasan sosial, emosional, keagamaan,

sel'.aligus ramah lingkungan.
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Kita mustr paham bahwa gambar yang terbuat darl

plastik sdrrlcrt rnembrahayakan keberlajutan lingkungan.

Plastik !l.u hanya dapat didaur oleh alam secara naturalis

dalain rentang waktu 100-120 tahun. Plastik tanda gambar

pemilr-r 7014 baru terurai sekitar tahun 2134. Betapa

lamany,,a waktu yang dibutuhkan untuk menetralisii beban

pemilu 2014. Waktu seabad lebih tentu bukan waktu

yang :.ingl<at. Berapa milyar ton sampah plastik yang harus

ciitirnbun dr rahim lbu Pertiwi akibat pemilu yang abai

terhadap kepentrngan lingkungan?

. Diapakan sampah-sampah plastik kampanye

it,-r nairtinya? Pernahkair mereka mendaur ulang?

Perryelenggara pemilu saatnya memberikan pengaturan

yang terkualifikasi dalarrr gerakan go-green termasuk green

legislation dan green reguiation. Peraturan pemilu yang

b,erba-cis lirrc;kr-rngan tentur slla merupakan episentrum

kebijakan lirrgkungan dalam setiap lini kehidupan politik.

i'vlornerrtu;,i penrilu dap:t mer ,ladi ajang pembelajaran

irngi-,.ui-igatr yanq bail<. Pilpres nanti harus menjadi ajang

nrunculnya green politic yang mengharuskan proses daur

r:l:n,J alat pei-aga kampanye.

Sahcian, semua pihak kini mengerti bahwa dari gambar

piastrk yar,g Lli.etak menandakan bahwa ada bahaya

yang menyertai pemilu. Kita musti memiliki kesepakatan

kolektif untuk mewajibkan kontestan itu mencetak tanda

gambarnya Jengan bahan nonplastik yang dengan

mudah dapat ciir-raui'ulang oleh alam. lni memang secara

perscnal rnembutuhkan kemauan dan keberanian untuk

berbuat ramah [ingkurrgan. Terdapat pemahamarr bahwa

para kandidat yang bertarung dalam pemilu itu memrliki

kapasitas kecerdasan intelektual dengan derajat emotional

i ntel ligence (kecerdasa n emosional) dan spiritual intel ligence

(kecerdasan religius) yang mapan. Namun cukupkah ittr

untuk melindungi lingkungan dari krisis ekclcAis yanE

kian mendera? Pemilu seyogianya disukseskan dengan

tirrgkat kecerciasair yang komprehensif, karena kecerdasan

emosional dan sprituai saja tidak maton untuk mewujudkan

good environntentai governance. Mayoritas dari kita selama

ini memang mendekiarasikan diri cinta lingkungan, meski

terkesan NATO alias no action, talk only.

Untuk itulah pelaku demokrasi perlu menumbuhkan

kecerdasannya tidak hanya kecerdasan emosional dan

intelektual serta spiritual. tetapi juga kecerdasan lingkungan.

Psikolog sekaliber Dantel Goleman menawarkan ukuran

baru perrlaku seseorang yang dinamakan eco/ogical

i ntel I igence. Li n g ku n ga n lrarus menjadi parameter sekal i gus

variabel penentu setiap perilaku seseorang. Orientasi

ekologrs adalah cermin pembulat kecerdasan eomosional

dan spiritual. Orang yang memiliki ecological intelligence

akan memposisikan diri pada lingkungan secara ekosistemik

yang terintegrasi dengan sikap hidupnya.

Dengan paradigma l<ecerdasan lingkungan, masih

ada waktu berbenah bahwa alat peraga kampanye yang

sudah terlanjut dicetak dari plastik ittr oleh peserta pemilr-r

dan timnya akan dikumpulkan kembali oleh mereka untuk

diterapkan 3R (reduce-reuse-recycle). Kalaulah ini yang

mereka lakukan pada musim haritenang, rlaka para caleg

itu sesungguhnya telah menerapkan "tanggungjawab

produsen atas sampal'ilya " . Dengan demikian pemilu

kali ini benar-berra,. mengubah perilaku tentang sampah

yang semula: KAB (kumpul-a;rgkut-buang) menjadi KK-

POU (kurang-kumpul-pilah-olah-(menjadi) uang). Pemilr.r

yang tadinya menjadi pintu gerbang persampahan akan

menyemai panen raya sampah dalam artian yang positif .

Demokrasi-sosial dan ekologi berjalan secara seimbang

dan mampu mengolah sampah bernilaiekonomis. Bahkan

plastik dengan POD (p/astic-oil-destilator) yang diciotakan

oleh teman-teman SN/KN di Madiun, telah mampu

mengubah plastik menjadi BBIV alternatif . Berarti gambar-

gambar plastik tersebut dapat diolah dengan POD menjadi

energi alternatif untuk mengatasi krisis BBIV ke depan.

Marilah kita wujudkan Pilpres 2014 sebagai teladan

secara ekologis dan tidak menjadi beban lingkungan.

Kita semua dapat menjadi pelopor gerakan pemilu ramah

lingkungan. Bukankah kita bisa berkoalisr untuk hal

semacam iniyang dalam gagasan David Straker: kita harus

melakukan "the quality conspiracy" demi keselamatan
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ekologis lndonesia. Ajakan ini bukanlah "game of
language" melainkan pembaruan perilaku individual dan

institusional tahun politik yang bijak terhadap lingkungan.

Tidakkah publik nanti mampu memilih calon yang benar-

benar teladan lingkungan dalam ucap dan perbuatan?

Berpaling pada pikiran inspiratif John Plender: bukankah

ini "a stake tn the future" bagi lndonesia?

Tentu saja tantangan itu dijawab "yes". Tapi apa yang

terladi selama rtasa l(arnpanye dari 16 lVaret 2014-5 April

2014? Suasana persampahan yang merajalela semakin

lengkap dengan kasus pembakaran iahan di Riau. Tidak

cukupkah pel<abaran tentang Riau Jadr Sauna Raksasa yang

dilansir !awa Pos (14/0312014) waktr; itu menyentakkan

negara untuk rrtenunlukkan keberadaannya d; Riau? Lebih

dar: sepel<an l<oran-l<oran nasional acapl<ali mewartakan

buruknya kualitas udara di Pekanbaru. Peristiwa ini adalah

ritual t;l-;un:n yang sudah berlangsung tiga dasawarsa

lebih. Pemoakaran hutan dan lahan dipertontonkan

sebagai tradisi memasukr musim kemarau. Tahun ini ada

modus lebih berani dan bernyali: membakar hutan di

musim pengl-rujar-r. S,'latu jenis keialratarr )'ang dirancang

srstematis dengan bertindak prematur secara klimatologis

(karena biasanya diial<ukan bularr Juli-September). lVlereka

para pelaku pembakaran itu tahu persis bahwa negara

dengan segala organnya (terutama aparatur penegak

hukum lingkungannya) sebagaimana yang sudah-sudah,

dianggap akan lentur-lentur saja.

Benta media massa yang mengangkat masalah ini

tentunya bukan dongeng, bukan cerita bersambung, bukan

legenda, dan bukan pula gurindam yang dapat berlanjut

meski tanpa hadirnya negara. Pewartaan kabut asap yang

irerubah menjadi parfum beracun itu mewajibkan negara

hadir di Riau. Oksigen murni yang ringgal satu persen

adalah kondisi super serius. Apabila negara abai mengenai

hal ini, niscaya negara akan dikualifikasisedang melakrrkan

pementasan terjadinyan kemattan ekologis yang massal

dan massif. tVengutip Michael P. Todaro, bukankah tanpa

udara bersih tidak dapat diperoleh kehidupan yang sehat.

Setiap hari, rata-rata manusia menarik nafas 26.000 l<ali

dan berkisar antara 'lB-22 kali setiap menitnya. 40-60 liter

udara dibutuhkan oleh setiap orang perharinya. Pastilah

Riau sungguh-sungguh galau dan Pemilu akan disambut

dengan risau kalau asap tetap membr rbung sar npai tanggal

coblosan. Negara tentu haram hukumnya memi:iarkan

hal ini. Akhirnya Presiden Rl Bapak SBY hadir dan teriadi

upaya serius untuk mengakhiri pembakaran tersebut. Hujan

buatan dan pengerahan semua sumber daya rnenuai has,l

yang lumayan. Kabut asap inereda dalam deralat tertentu

selama Bapak SBY berada di Riau. Setelah itu sanrpai masa

coblosan kemarin, suasa nyaris bersambung lagi dalam

cerita "dongeng asap" terus melegenda.

Bukankah hukum iingkungan sudah ada aturannya?

Mengapa preristiwa ini masih terus berkelanjutan? lnirah

wajah kita sebagai se!:uah bangsa yang belui,, sepantasnya

bernegara? Pembakaran hutan terus saja rnenjadi alat

produk>i asap yang seolah dicanangkan sebagai komuditas

non-migas yang layak el<spor. Masalah kebakai'an hutan

sebenarnya sangat memalukan. Scbelum peristiwa ini

terjadi di tahun 2014, Presiden SBY sendiri sampai pidato

berapi-api sejak tahun-tahun lalu aQar ada tindakan hukum

yang tegas. Bahl<an Presiden pernah berujar tentang

pentingnya tekad perang melawan kebakaran hutan.

Teringat pula lrahwa Kementerian Lingkungan Hidulp

(KLH) sudah merrggandeng kesepahaman dengan para

pengusaha untuk tidak melakukan penrbakaran hutan

di wilayah operasinya di Sumatera maupun Kalimantan.

Namun apa yang terus menggelegak di negeri ini?

Teriakan Presiden dan kesepahaman (memorandum

of understanding) para pengusaha dengan KLH terkesan

tinggal komitmen mati tanpa bisa berbuat untuk benar-

benar membebaskan negeri ini dari kepulan azab asap.

Titik api (hot-spot) pada akhirnya menjadi istilah yang

seolah dirindu oleh para penguasa yang berkebun untuk

disulut menjadi "lilin-lilin peribadatan". Mereka dengan

nyaman menyalakan "lilin kematian publik" untuk menjadi

tontonan kolektif di Republik ini. Jumlah hot-spot terus-

menerus dapat diketahui dan dihitung semakin bertambah

SUAFI.A BUMI TH. X, ED.'SI t, JAN'JARI . MARET 2O14 o

4

a

"idF
r..*.tfikEr .

a4
+



setiap harinya. Satelit cuaca yang dioperasikan NOAA

(National Oceanic Atmospheric Agency) milik Departemen

Pertahanan Amerika Serikat (AS) jelas setiap saat dapat

diakses dan menginformasikan bahwa titik api terus berapt-

apr dengan riangnya. Berdasarkan data NOAA dapat pula

dilipr-rt terrtang sebaran hot-spot di semua tingkatannya dan

dalam lahan perusahaan siapa saja. Semua dapat diketahui

dan dipLrblil<asi. Lahan konsesi dan lahan pertanian

merupakan kawasan yang banyak menyembulkan titik

api secara terang benderang. Api hutan dan peikebunan

telah menghasilkan asap yang amat mengganggu warga,

termasuk di negara tetangga. Se..nua pasti rea>ah dan

gelisah dalam takaran " keterkutukan " yang tidal< kunjung

kita benahi dengan solusi hukumnya.

Terhadap situasi tersebut siapa yang tidak rrsih? Semua

pihal< terutarna f emegang otoritas hukum darr kita semua

menjadi malu semalu-malunya dengan kegiatan "pesta

dsap" yang dijajakan l<e "rumah teman" sebelah meski

tanpa perlu harga diskon bahkan gratis. Saudara serumpun

yang ada di N/alaysia dan Singapura adalah korban nyata

yang menambah beban berat korban domestik yang

bertempat tinggal di Riau. Hutan lbu Pertiwi seperti sedang

dilego dengan cara dibakar apabiia tidak mempan lagi

digerogoti dengan illegal loggirrg. Kenapa mereka nekad

melakurkan pembakaran hutan di tengah-ten gah perangkat

hukum yang tersedia?

Kita selayaknya menghela nafas paniang sebab

penegakan hukum kehutanan "bersembunyi di balik

jendela". Berdasarkan UU Kehutanan (UU No. 41 Tahun

1 999) sudah dapat diketahui bahwa sanksi pidana

pembakar hutan mengalami derita dan nestapa yang amat

sangattidak mengenakkan. UU Kehutanan mengatur sanksi

puiuhan tahun dan milyaran rupiah untuk ditimpakan ke

pembakar hutan. Sementara itu dalam UU Kehutanan juga

dinyatakan bahwa pembakaran hutan adalah tindakan

kriminal. Anehnya ketentuan tersebut nyaris trdak digubris

oleh para pembakar hutan dan mereka malah berlagak

seperti sedang berpesta.

lvlenurut UU Kehutanan jelas bahwa mereka semestinya

diproses hukum untuk diminta pertanggungjawaban.

Kepolisian dapat mendayagunakan alat bukti dari bidikan

citra satelit yang digarap oieh NOAA (USA). Pemerintah

dan semua jejaring aparatur penegak hukum sesegera

mungkin untuk mengambil sikap tegas dan jelas bahwa

tahun ini merupakan tahun terakhir peristiwa kebakaran

(tepatnya pembakaran) hutan sebagai "pabrik asap

nasional". Kementerian Kehutanan juga pantas dievaluasi

kineija kehutanannya sebagai pemangku kawasan hutan di

wilayah NKRI. Apa sesui-rgguhnya yang dikerjakan olehnya

yang memiliki poiisi kehutanan apabila mereka tidak dapat

berbuat banyak terhadap pembakaran hutan. Dalam kasus

ini, Kementerian l(ehutanan terasa tidak ada dan tidal<

dibutuhkan.

Lebih dari itu bagaimana pula Kementerian Lingkungan

llidufr (KLH) dan Pemeri;rtah Daerah di Sumateia untul<

e

berupaya menghentikan "drama asap". Pemeriniah Pusat

dan Daerah serta aparatur penegak hukum kehutanan

adalah pihak yang drbayar dengan uang rakyat untuk

mengatasi kebakaran hutan. Apabila mereka tetap sala

tidak mampu mengatasi kasus pembakaran hutan,

sesungguhnya aparatLrr negara ini menjadi disfungsional

sebagai organ negara untuk melindungi lingkungan

dan rakyatnya. Kebakaran (pembakaran) hutan bukan

"ritual agung" untuk melambangkan keelokan negara

khatulistiwa, tapi merupakan "bencana akbar" yang

meruntuhkan wibawa negara hukum lndonesia. tVaukah

kita terus melakukan "lamuan asap" ataukah justru

menghentikan sekarang juga dengan langkah teknis dan

yuridis secara serentak? lndonesia janganlah kau buat

kami bersenandung: dirgahayu kabut asapku di Riau.

It/ari kita satukan energi dan semua daya bangsa ini untuk

menyongsong Pilpres, 9 )uli2O14 tanpa kepungan sampah

dan asap lagi. Selamat memrlih.
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