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TAHUN 1972, Perserikatan BangsaBangsa (PBB) me nye
leng  garakan Konferensi mengenai Lingkungan Manusia 
(Conference on the Human Environment) di Stockholm. 
Delegasi Indonesia ke konferensi tersebut dipimpin oleh Prof. 
Emil Salim; untuk selanjutnya kami sebut dengan panggilan 
akrab beliau: Pak Emil. Di konferensi itulah untuk pertama 
kali nya secara luas perwakilan warga dunia menekankan 
perlunya memperhitungkan aspek lingkungan pada program
pro gram pembangunan yang selama ini dijalankan.  Di per-
temu an itu, umumnya delegasi negara berkembang me
nanya  kan bagaimana memasukkan aspek lingkungan da lam 
pem bangunan yang selama ini terkonsentrasi pada pem
bangunan eko nomi. Sebagian delegasi negara ber kem bang 
bahkan cu riga bahwa isu lingkungan adalah akalakalan 
negara maju untuk menghindar dari tuntutan agar negara 
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maju membantu ne gara berkembang dengan menyumbang 
sebesar 0,7 persen dari GDP mereka untuk negara berkembang 
(Salim, 2005).  Na mun demikian peserta konferensi akhirnya 
mencapai ke sepakatan, dan dihasilkanlah sebuah Deklarasi 
yang merupakan tonggak penting terbentuknya konsep dan 
penerapan Pembangunan Berkelanjutan (lihat juga bab yang 
ditulis oleh Djajadiningrat di buku ini).

Konferensi Stockholm juga menandai kepemimpinan 
Pak Emil di bidang lingkungan hidup di Indonesia.  Tahun 
1978, tegak pula tonggak sejarah lainnya: Indonesia untuk 
per tama kalinya memiliki kementerian yang menangani ling
kungan hidup.  Kala itu, kementerian tersebut diberi nama 
Ke menterian Negara untuk Pengawasan Pembangunan 
dan Lingkungan Hidup.  Sebagai menterinya ditunjuk Pak 
Emil.  Persoalan yang langsung muncul di kepala Pak Emil 
adalah bagaimana meletakkan lingkungan hidup dalam pro
gram pembangunan ekonomi yang ketika itu sedang gigih 
di jalankan oleh Indonesia.  Untuk itu beliau rajin berdialog 
dengan tokohtokoh lembaga swadaya masyarakat di luar dan 
di dalam negeri yang pada waktu itu terlihat lebih mengerti 
bagaimana menyatukan aspek lingkungan ke dalam program
program pembangunan umumnya (Salim, 2005).  Sebagai 
Menteri, Pak Emil giat mendorong terbentuknya pusatpusat 
studi lingkungan di berbagai universitas untuk menciptakan 
dialog sehat antara aktivis lingkungan hidup di berbagai 
lembaga swa daya masyarakat dan para akademisi dalam hal 
bagaimana me  masukkan program lingkungan ke dalam pem
bangunan Indonesia atau dengan kata lain mendiskusikan 
ber bagai konsep sehubungan dengan pembangunan yang ber
kelanjutan.

Di dunia internasional, Pak Emil pun amat giat me nyuara
kan berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di negara 
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ber kembang, khususnya Asia. Karenanya Pak Emil ter pilih 
men jadi anggota dari Komisi PBB untuk Lingkungan dan 
Pem bangunan, atau lebih populer disebut Komisi Brundtland 
(19841987), Wakil Ketua Dewan Penasihat Senior PBB untuk 
Pem bangunan Berkelanjutan (1992),  Wakil Ketua Komisi 
Dunia untuk Hutan dan Pembangunan Berkelanjutan (1994), 
Ketua Komite Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi  Pem
bangunan Berkelanjutan (2002), dan pada awal 2000an 
me   mimpin studi Bank Dunia, Extractive Industries Review 
(EIR), yang terdiri dari berbagai ahli dari mancanegara untuk 
meng evaluasi dampak kegiatan penambangan terhadap 
masyarakat lokal. Pada usianya yang senja, Pak Emil masih 
me mainkan peranan aktif di forum internasional lewat ter
pilihnya beliau dalam Satuan Tugas Tingkat Tinggi (High 
Level Taskforce) untuk pengembangan Global Framework for 
Climate Services (2010). Di berbagai kegiatan internasional 
ini beliau aktif memberikan suara hingga terbentuk konsep 
Pem bangunan Berkelanjutan yang nyata untuk khususnya 
negara berkembang. 

Lewat berbagai dialog dengan para aktivis lingkungan 
dan akademisi serta dari keterlibatan di berbagai kegiatan 
ling  kungan baik di dalam maupun di luar negeri, Pak Emil 
berubah dari tidak tahu, lalu menjadi mengerti, hingga pada 
akhir nya ikut membentuk konsep dan bagaimana penerapan 
Pembangunan Berkelanjutan, khususnya di negara ber kem
bang. Kini dunia melihat Pak Emil sebagai salah satu tokoh 
yang mem bentuk konsep Pembangunan Berkelanjutan. 
Dunia dan Indonesia mengakui ketokohan Pak Emil 
dengan memberinya berbagai penghargaan, seperti: Bin
tang Mahaputera Adipradana (Republik Indonesia, 1973), 
Commander of the Golden Ark (Belanda, 1982), Paul Getty 
Award (USA, 1990), Zayed Prize for Environmental Action 
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Leading to Positive Change in Society (2006), dan the Blue 
Planet Asahi Prize Award (2006) (ISEAS, 2007; WMO, 2010).

Hingga saat ini Pak Emil masih terus aktif menyuarakan 
pen tingnya penerapan Pembangunan Berkelanjutan di dunia.  
Be liau masih terus aktif, karena disadari penerapan dari 
Pembangunan Berkelanjutan, terutama sekali di negara 
ber  kembang, termasuk Indonesia, masih terbatas.  Untuk 
Indonesia, hingga kini penekanan pembangunan masih ter
pusat pada pembangunan ekonomi.  Lingkungan hidup masih 
be lum banyak diperhitungkan.

Pada 8 Juni 2010, Prof. Emil Salim merayakan ulang 
tahun beliau yang ke-80.  Telah banyak kontribusi beliau bagi 
Indonesia, baik sebagai dosen, peneliti, birokrat, anggota dan 
pen  diri lembaga swadaya masyarakat, konsultan, dan saat ini 
se bagai penasihat Presiden Republik Indonesia. Kontribusi 
Pak Emil tidak hanya bagi Indonesia, namun juga bagi 
masyarakat dunia. Pada usia senja, intellectual leadership Pak 
Emil masih sangat relevan, terbukti lewat perannya se bagai 
Ketua Delegasi Indonesia pada United Nations Framework 
Convention on Climate Change Conference of Parties 
(UNFCCC COP) 13, sebagai ahli ekonomi utama pada laporan 
yang barubaru ini diterbitkan oleh Bank Pembangunan Asia 
tentang Aspek Ekonomi Perubahan Iklim di Asia Tenggara, 
dan terakhir sebagai anggota Satuan Tugas PBB untuk 
masalah perubahan iklim.  

Tujuan utama penulisan buku ini adalah sebagai hadiah 
yang akan diberikan ke Prof. Emil Salim dalam rangka ulang 
tahunnya yang ke-80.  Buku ini juga bertujuan untuk meng-
ingatkan publik pada kontribusi yang telah diberikan Pak Emil 
dalam mengembangkan berbagai kebijakan pem bangunan 
di Indonesia dan di dunia internasional, terutama le wat 
pengembangan dan implementasi konsep pembangunan ber 
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kelanjutan. Karena itu buku ini berisi berbagai bab yang 
mem   bahas tantangan dan kemajuan dalam pengembangan 
kon   sep pembangunan berkelanjutan dan penerapannya, yang 
terinspirasi kontribusi Pak Emil. Aspek lingkungan di ton jol-
kan dalam buku karena di bidang itulah Pak Emil me rupa kan 
tokoh kunci di Indonesia dan dunia internasional.

Buku ini dibagi menjadi lima bagian. Bagian I adalah ten-
tang Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan, dan di awali 
dengan tulisan Pak Emil sendiri, yaitu pada Bab 2, “Paradigma 
Pembangunan Berkelanjutan”, yang pernah dimuat dalam 
salah satu publikasi OECD (Organisation for Economic Co-
operation and Development). Tulisan tersebut singkat na mun 
memberikan gambaran besar tentang pembangunan ber kelan
jutan (sustainable development) dengan menekankan ha
kikatnya sebagai ‘paradigma’ atau cara berpikir. Ada lima hal 
yang membedakan paradigma pembangunan berkelanjutan 
dengan pembangunan ‘konvensional’; salah satunya adalah 
di tempatkannya aspek ekonomi sejajar dengan aspek sosial 
dan lingkungan, dan pengakuan bahwa mekanisme pasar ti
dak selalu bisa memenuhi kepentingan umum.

Latar belakang pendidikan formal Pak Emil adalah eko
nomi, namun ilmu ekonomi sendiri sudah banyak berubah 
dalam 3040 tahun terakhir dengan masuknya kon sider an 
sosialpolitik dalam asumsi dan perangkat analisis konsep
tualnya. Tulisan lainnya dalam bagian ini memberikan 
gam baran umum beberapa aspek dari perubahan tersebut. 
Arianto A. Patunru menulis tentang “Valuasi Ekonomi untuk 
Lingkungan” pada Bab 3, suatu metode yang semakin populer 
dan sering digunakan untuk mengestimasi nilai nonpasar 
(non-market value), khususnya untuk sumber daya alam atau 
jasa lingkungan yang ketersediannya tidak (sepenuhnya) ter
jadi di pasar. Tulisan ini menjelaskan dua metode valuasi yang 
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paling umum digunakan saat ini, pendekatan hedonik dan 
pen dekatan konjoin (conjoint valuation). 

Salah satu alasan, tapi bukan satusatunya alasan, di
perlukannya valuasi ekonomi adalah adanya eksternalitas, 
baik negatif maupun positif, dari kegiatan ekonomi yang ber
dampak pada lingkungan. Djoni Hartono, Arief A. Yusuf, dan 
Budy P. Resosudarmo menjelaskannya pada Bab 4, “Konsep 
Dasar Persoalan Eksternalitas”. Beberapa definisi ekster-
nalitas diberikan, dan pokokpokok permasalahannya di
jabarkan, dengan memberikan contoh sehari-hari. Konsep 
eksternalitas sangat penting dalam upaya mencapai pem
bangunan yang berkelanjutan, karena tanpa internalisasi 
atau pengendalian dari eksternalitas negatif, maka mustahil 
ke berlanjutan, terutama dari sisi lingkungan, bisa dicapai. Di 
lain pihak, ada eksternalitas positif dari beberapa alternatif 
penge lolaan sumber daya. Pada akhirnya, peran pemerintah 
se bagai regulator mewakili kepentingan umum dalam hal ini 
sangat penting.

Faktor kelembagaan—bukan saja institusi pemerintah 
namun termasuk institusi terkait lainnya—memang penting 
dalam pengelolaan sumber daya, terlebih yang berupa public 
goods (barang publik). Teori ekonomi neoklasik menunjukkan 
hasil akhir sederetan kondisi dan asumsi, namun tidak 
memberi penjelasan bagaimana proses yang ter jadi, terutama 
jika faktor institusi (kelembagaan) sangat ber peran. Tidak 
mengherankan bila kebijakan ekonomi yang di landasi teori 
tersebut sering tidak memberikan hasil baik, khu susnya di 
negara berkembang di mana kendala yang ber kaitan dengan 
faktor kelembagaan merebak di mana-mana. Iwan J. Azis 
memberikan penjelasan tentang faktor ke lembagaan dengan 
contoh kebijakan desentralisasi di Indonesia di Bab 5, “Unsur 
Kelembagaan Menentukan”. Dalam tulisannya, ditekankan 
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bahwa meskipun pembuktian teoretis dan matematis 
dengan jelas dan elegan menunjukkan bahwa desentralisasi 
mempunyai efek positif terhadap kesejahteraan (welfare 
enhancing), pengabaian faktor kelembagaan dapat me
mutarbalikkan hasil akhirnya. 

Tidak dapat dielakkan bahwa sektor industri, dan upaya 
indus trialisasi, merupakan salah satu strategi penting untuk 
meng ingkatkan kesejahteraan ekonomi. Boediono dan 
Muhamad Ikhsan memberikan usulan “Strategi Industrialisasi 
untuk Indonesia” pada Bab 6. Keduanya berpendapat bahwa 
walau pun Indonesia mempunyai basis sumber alam yang kuat 
dan potensi pasar domestik yang besar, kita masih sangat lemah 
dalam memanfaatkan jaringan produksi global.  Itu harus 
kita kejar, karena seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman 
negaranegara industri baru, pendekatan demikian memberi 
pe luang luar biasa untuk memacu industrialisasi, dan untuk 
se lanjutnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan 
ma syarakat. Inilah salah satu sebabnya mengapa Indonesia 
ber tahan sebagai pemasok bahan baku, yang seringkali berupa 
bahan mentah (raw materials). Tidak jarang, sumber daya 
yang sama kembali ke Indonesia dalam bentuk barang olahan.

Dalam kondisi dunia mengalami banyak perubahan, di 
antaranya globalisasi, perkembangan teknologi yang pesat 
serta degradasi lingkungan, tantangan terhadap ilmu ekonomi 
juga semakin besar, sehingga sangat penting menyiapkan 
sumber daya manusia yang pas untuk menjawab tantangan 
tersebut. Pak Emil Salim merupakan pelopor dimasukkannya 
kuliahkuliah tentang sumber daya alam dan lingkungan 
dalam kurikulum Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 
(FEUI), yang sebelumnya mengenal faktor lingkungan melulu 
dari aspek produksi, misal lewat kuliah Ekonomi Pertanian. 
Perubahan di FEUI tidak hanya dalam bentuk adanya program 
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kekhususan dalam ilmu ekonomi lingkungan, namun juga 
dimasukkannya aspek sosialpolitik dan lingkungan dalam 
mata kuliah lainlain seperti Ekonomi Pembangunan dan 
Perekonomian Indonesia. Arsjad Anwar, Lana Soelistianingsih 
dan Surjadi membahas hal ini di Bab 7, “Konsep Pembangunan 
Berkelanjutan dalam Pengajaran Ilmu Ekonomi”.

Bagian II membahas faktor kelembagaan yang spesifik 
ber kaitan dengan pengelolaan lingkungan atau sumber 
daya alam. Mas Achmad Santosa menulis tentang “Green 
Constitution sebagai Solusi Pengarusutamaan Pembangunan 
Ber kelanjutan” dalam Bab 8. Dalam tulisan tersebut dijelaskan 
lima prinsip pembangunan internasional sesuai Konferensi 
PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan, yaitu keadilan 
antargenerasi (intergenerational equity), keadilan dalam satu 
generasi (intragenerational equity), prinsip kehatihatian 
(precautionary principle), perlindungan keanekaragaman 
hayati (conservation of biological diversity) dan internalisasi 
biaya lingkungan dan mekanisme insentif (internalisation of 
environment cost and incentive mechanism). Selanjutnya, pe-
nulis membahas prinsip pembangunan berkelanjutan dalam 
legislasi dan implementasinya di Indonesia. 

Konsep pembangunan berkelanjutan bukan hasil pe mi
kir an ahli ekonomi ataupun pakar pembangunan, demikian 
argu men Ismid Hadad dalam Bab 9, ”Gerakan Ling kungan 
dan Advokasi Pembangunan Berkelanjutan”. Kon sep tersebut 
lahir dari hasil reaksi masyarat warga (civil society) yang 
menolak pola dan praktikpraktik pem bangunan model 
konvensional yang tidak memedulikan ling kungan dan 
kondisi sosial masyarakat yang tersisihkan oleh pembangunan 
tersebut. Pak Emil menyadari adanya re aksi dan gerakan 
masyarakat tersebut, dan secara aktif mem beri ruang untuk 
mengekspresikannya, bukan hanya di tingkat nasional tapi 
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juga di tingkat global (antara lain lewat kajian global tentang 
industri pertambangan yang dipimpinnya). Bahkan hingga 
kini Pak Emil merupakan salah se orang proponen gerakan 
masyarakat dalam salah satu isu global paling hangat, 
perubahan iklim. Amanda Katili-Niode men  jelaskan hal 
tersebut pada Bab 10, ”Negosiasi, Kebijakan dan Komunikasi 
Perubahan Iklim”. Dalam bab itu dijelaskan bagai mana 
negosiasi internasional hingga implementasinya pada level 
lokal diwarnai oleh seorang Emil Salim, yang tidak segan “...
berkomunikasi dengan siapa pun dari Kampung Legon Pakis 
di wilayah Taman Nasional Ujung Kulon hingga ke Gedung 
PBB di New York” mengenai masalah perubahan iklim dan 
pengelolaan lingkungan.

Bab 11, 12, dan 13 menjelaskan sebagian kiprah Pak Emil 
dalam membangun lembaga eksekutif di bidang lingkungan 
hidup. Surna Djajadiningrat menulis tentang asal-usul 
dan sejarah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) serta 
kiprah lembaga tersebut dari masa ke masa pada Bab 11, 
“Internalisasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan ke 
dalam Kebijakan Pemerintah”. Sementara Bab 12, “Pengen-
dali an Dampak Lingkungan”, yang ditulis oleh Nabiel 
Makarim, Gempur Adnan, dan Hermien Roosita menguraikan 
ke giatan pengendalian dampak beserta pelajaranpelajaran 
yang didapat dari pelaksanaannya. Dua program dari 
Kementerian Lingkungan Hidup dibahas dalam tulisan ini, 
yaitu Prokasih (Program Kali Bersih) dan Proper (Program 
Peringkat Kinerja Perusahaan). Pada Bab 13, Isna Marifa dan 
Rudi Yuwono menjelaskan salah satu kebijakan penting dari 
KLH yaitu amdal (analisis mengenai dampak ingkungan) 
yang bisa dikatakan merupakan kebijakan pionir konservasi 
sumber daya dan pengendalian dampak lingkungan di 
Indonesia. Selain bahan pembelajaran untuk perbaikan upaya 
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pengendalian lingkungan ke depan, ketiga bab tersebut juga 
menunjukkan kiprah Pak Emil dalam upaya sistematis me
letakkan dasardasar pengelolaan lingkungan, terutama 
dalam bentuk kelembagaan, yang hingga kini, puluhan tahun 
kemu dian, masih menjadi tulang punggung pengelolaan ling
kungan hidup di Indonesia. 

Noke Kiroyan, Nunik Maharani Maulana, Sonny Sukada, 
dan Jalal adalah praktisi komunikasi, dan bersamasama me
reka menulis Bab 14, “Suara Jernih di Tengah Hiruk Pikuk: 
Apresiasi atas Kontribusi Prof. Dr. Emil Salim dalam Wacana 
CSR di Indonesia”. Tulisan ini menggambarkan bagaimana 
praktik corporate social responsibility (CSR) masih me rupa
kan upaya perusahaan untuk meningkatkan citra belaka, tanpa 
di dukung oleh peningkatan kinerja sosial dan lingkungan. 
Kesenjangan antara wacana dan praktik masih sangat jauh, 
dan itu disayangkan, terutama mengingat bahwa pemikiran 
CSR yang sangat progresif—bukan saja dalam ukuran ting
kat nasional namun juga di tingkat internasional—eksis di 
Indonesia, terutama seperti dikemukakan oleh Pak Emil. 
Dalam bab itu, para penulis menjelaskan apa yang dimaksud 
dengan pemikiran progresif tersebut, dan apa saja tantangan 
bagi penerapannya di Indonesia.

Pak Emil adalah tokoh yang cukup vokal dalam mengkritik 
pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan tanpa di
dahului dengan kajian lingkungan, khususnya tentang dam
pak negatifnya terhadap keseimbangan ekologis dan ke
tahanan pangan. Eko Budihardjo mengurai permasalahan itu 
pada Bab 15, “Konflik Tata Ruang dan Lingkungan Hidup”.  
Sesungguhnya, permasalahan tata ruang merupakan kunci 
dalam menyelaraskan kepentingan pembangunan infra
struktur dan kepentingan konservasi sumber daya alam, 
na  mun permasalahannya menjadi rumit “…karena me
nyangkut benturan antara pendekatanpendekatan tekno
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kratikkomersialekonomis dengan pendekatan demokratik
humanis-ekologis.” Beberapa usulan diberikan untuk 
meng atasi hal ini.

Bagian III merupakan kumpulan tulisan yang secara lebih 
men dalam membahas isuisu pengelolaan sumber daya alam, 
terutama terkait dengan upaya ekstraksi sumber daya dan 
dam paknya terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan 
masyarakat. Bab 16, “No Net Loss! Strategi Mempertahankan 
Keanekaragaman Hayati” oleh Mubariq Ahmad memberikan 
ringkasan potret kekayaan Indonesia, serta gambaran penting
nya keragaman tersebut karena kegiatan ekonomi dan bisnis, 
bergantung pada keanekaragaman hayati, ekosistem dan jasa 
ekosistem. Untuk menerapkan strategi No Net Loss, diberikan 
beberapa rekomendasi.

Bab 17, “Pengelolaan Hutan, REDD dan Emil Salim” oleh 
Ida Aju Pradnja Resosudarmo merupakan ajakan melihat 
secara singkat perjalanan pengelolaan hutan Indonesia sejak 
masa Orde Baru, reformasi, periode desentralisasi, hingga 
sekarang, periode yang mengedepankan ekonomi karbon 
rendah. Pentingnya sumber daya hutan sebagai mesin per-
tumbuhan ekonomi mengakibatkan antara lain degradasi 
hutan dan peminggiran hak-hak warga. Beberapa upaya telah 
di lakukan untuk memperbaiki kondisi hutan dan tata kelola 
ke hutanan. Salah satu variabel yang saat ini hangat dibicarakan 
se bagai satu peluang untuk menahan laju deforestasi adalah  
ske ma REDD (Reducing Emissions from Deforestation and 
Degradation). Dalam skema itu, pengurangan emisi atau 
pen cegahan deforestasi diperhitungkan sebagai kredit karbon 
yang bernilai ekonomi, sebagai pengganti penjualan sumber 
daya hutan.

Baik pengambil kebijakan maupun masyarakat awam 
umum nya beranggapan bahwa yang disebut sumber daya 
alam bentuknya berupa barang, misalnya kayu, ikan, batu
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batuan mineral, dll. Bab 18, “Jasa Lingkungan Sebagai Sumber 
Daya pada Ekosistem Kelautan” oleh Lydia Napitupulu men
jelaskan rangkaian jasa lingkungan yang diberikan oleh eko
sistem kelautan di Indonesia, yang memberikan manfaat riil 
bagi masyarakat walaupun kadang tidak ditransaksikan di 
pasar sehingga tidak dianggap sebagai sumber daya. Ketika 
produk tivitas ekosistem dalam menghasilkan jasa tersebut 
ber kurang, dampaknya dirasakan dalam bentuk hilang nya 
manfaat ekonomi. Ironisnya, salah satu pendorong hilang  nya 
rangkaian jasa lingkungan adalah upaya ekstraksi material 
goods yang berlebihan; dalam hal ini, ada trade-off antara 
perolehan manfaat berupa barang lingkungan dan hilang nya 
sebagian jasa lingkungan.

Bab 19, ”Penataan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: 
Gagasan Prof. Emil Salim dan Implementasinya” ditulis oleh 
Hariadi Kartodihardjo dan Asep Sugih Suntana. Bab itu ber-
fokus pada pembahasan tiga gagasan yang dimotori oleh Pak 
Emil serta pelaksanaannya dalam 20 tahun terakhir, yaitu: pe
ngelolaan hutan lestari, pembaruan kebijakan agraria dan pe
nge  lolaan sumber daya alam, serta pengendalian alokasi peng 
gunaan kawasan hutan bagi pembangunan sektor lain me  lalui 
penataan ruang. Ketiga gagasan tersebut bukan hanya pen  ting 
dalam kaitannya dengan penerapan instrumen teknis dan 
produk hukum pada kebijakan ekonomi lingkungan, me lain
kan juga mendasari pembaruan pemikiran untuk me masuk
kan unsur-unsur ekologi dalam ranah ekonomi secara umum.

Permasalahan energi merupakan topik pada Bab 
20, “Ketahanan Energi Melalui Pengembangan Energi 
Terbarukan” tulisan Armida Alisjahbana. Penggunaan sum-
ber energi Indonesia kini masih sangat mengandalkan sum
ber energi tidak terbarukan, khususnya yang berasal dari 
bahan bakar minyak. Di tengah meningkatnya terus harga 
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minyak, dan adanya upaya untuk meredam emisi gasgas 
rumah kaca, maka ketergantungan itu tidak sustainable 
dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Indonesia perlu me-
lakukan diversifikasi terhadap sumber-sumber energi ter-
barukan. Tulisan ini membahas peluang dan tantangan dalam 
me lakukan hal tersebut.

Ada alasan lain di balik upaya melakukan diversifikasi ter-
hadap sumbersumber energi tak terbarukan, yang dibahas 
dalam Bab 21 dan Bab 22. Shanty Novriaty dan Francisia Seda 
me nuliskan tentang “Aspek Lingkungan Hidup pada Tambang 
Minyak dan Gas Bumi di Indonesia” pada Bab 21. Seringkali 
dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi 
ter jadi kecelakaankecelakaan yang mengakibatkan timbulnya 
korbankorban dari masyarakat sekitar tambang, dan juga 
kasuskasus pencemaran yang merusak lingkungan, yang 
pada akhirnya kembali menimbulkan korban pada masyarakat 
se tempat. Tulisan itu membahas tentang peraturan yang ada 
untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak 
pe manfaatan minyak dan gas bumi. 

Dalam 35 tahun belakangan, produksi pertambangan di 
Indonesia meningkat pesat berkat investasi yang dilakukan 
oleh berbagai perusahaan tambang, baik perusahaan lokal 
maupun luar negeri.  Peran perusahaan-perusahaan tambang 
dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan mineral 
Indonesia untuk menjadi komoditas bernilai, sekaligus menjadi 
pionir dalam menghubungkan peradaban urban dengan 
daerah-daerah terpencil, tidaklah dapat diabaikan begitu saja. 
Namun demikian, sejauh manakah perusahaanperusahaan 
tambang memajukan masyarakat lokal? Hal itu menjadi 
topik pembahasan Bab 22, “Tambang untuk Kesejahteraan 
Masyarakat: Konflik dan Usaha Penyelesaiannya”, yang ditulis 
oleh Nina L. Subiman dan Budy P. Resosudarmo.  
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Seperti dikemukakan di atas, persoalan perubahan 
iklim merupakan salah satu topik global yang paling hangat 
dibicarakan, dan menjadi fokus pembahasan pada Bab 
23 dan Bab 24. Kenyataan bahwa perubahan iklim akan 
tetap terjadi, dengan atau tanpa upaya mitigasi, membuat 
seluruh umat manusia memerlukan upaya khusus untuk 
dapat beradaptasi terhadap perubahan itu.  Demikian pula 
dengan Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan garis 
pantai yang panjang dan negara agraris yang ratarata adalah 
petani yang pendapatannya sangat tergantung cuaca, maka 
kebutuhan untuk beradaptasi menjadi suatu kebutuhan dasar 
pembangunan Indonesia dan tidak dapat lagi dilakukan secara 
sporadis dan reaktif. Kuki Soejachmoen dan Tezza Napitupulu 
membahas hal tersebut dalam Bab 23, “Strategi dan Kebijakan 
Adaptasi: Pendekatan Sosial Ekonomi dalam Menghadapi 
Perubahan Iklim”.

Ketika Tim Editor mengundang beliau untuk turut menulis 
untuk buku ini, almarhum Hadi Soesastro menyambutnya 
dengan antusias. Namun Sang Pencipta berkehendak lain, 
dan tak sampai dua minggu sebelum deadline pemasukan 
naskah, Pak Hadi harus dirawat secara intensif di rumah sakit, 
dan kemudian meninggalkan kita semua. Atas bantuan dari 
CSIS, salah satu tulisan Pak Hadi diikutsertakan dalam buku 
ini pada Bab 24, “Mengubah Iklim Negosiasi Internasional 
Demi Perubahan Iklim”, yang merupakan terjemahan dari 
makalah yang disampaikan Pak Hadi pada suatu seminar di 
Honolulu, Hawaii, kuranglebih setahun lalu pada Agustus 
2009. Tulisan tersebut secara jeli melihat peluang yang dapat 
dimanfaatkan untuk menerobos kebuntuan dalam negosiasi 
internasional di bidang perubahan iklim.

Pada akhirnya, suka atau tidak suka, pengelolaan ling
kungan dan konservasi sumber daya alam tujuan utama nya 
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adalah perbaikan kesejahteraan penduduk, dan inilah topik 
pembahasan pada Bagian IV, “Kependudukan dan Kesehatan”. 
Farid Anfasa Moeloek, Tri Edhi Budhi Soesilo, serta Gatot 
Soetono menjelaskan paradigma kesehatan masyarakat 
Indonesia saat ini, yang juga mungkin lebih dikenal sebagai 
konsep “Indonesia Sehat“ pada Bab 25,“Indonesia Sehat: 
Sebuah Komitmen“. Konsep ini sedikit banyak dipengaruhi 
oleh berkembangnya bidang kesehatan lingkungan. Mindset  
paradigma sehat adalah menempatkan nilai sehat dan upaya 
memelihara kesehatan jauh di atas nilai sakit dan upaya 
mengobatinya, baik dilihat dari segi makro mau pun segi 
mikro; dengan demikian kesehatan merupakan hak asasi 
manusia, dan investasi untuk mencapai kehidupan yang 
berkualitas dan produktif.

Tingkat kesehatan masyarakat merupakan salah satu hal 
yang berkontribusi pada menurunnya angka kelahiran dan 
ke matian anak serta kehidupan lansia yang terus produktif. 
Kedua hal itu memberikan jendela peluang bagi Indonesia 
untuk memacu peningkatan kesejahteraaan lewat apa 
yang disebut transisi demografi, yaitu berkurangnya beban 
tanggungan publik (dalam hal ini penduduk usia produktif) 
berupa anak-anak maupun orang lanjut usia (lansia). Sri 
Moertiningsih Adioetomo menjelaskan tentang hal itu lebih 
lanjut dalam Bab 26, “Transisi Demografi: Tantangan dan 
Harapannya”.

Tidak dapat dielakkan bahwa masa depan Indonesia 
adalah per ubahan menuju masyarakat urban. Hal itu men-
jadi topik pem bahasan bab terakhir dalam buku ini, Bab 
27, “Urbanisasi, Pe  nataan Ruang dan Pembangunan Ber
kelanjutan” yang men   coba mengaitkan urbanisasi dan per
kem bangan kota dengan penataan ruang dan pembangunan 
ber kelanjutan, hal-hal yang juga menjadi perhatian Pak Emil. 
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Pe nulis Wilmar Salim, Tommy Firman, dan Djoko Santoso 
Abi Suroso menguraikan proses urbanisasi di Indonesia serta 
ber  kembangnya fenomena fragmentasi spasial sejalan dengan 
urbanisasi tersebut;  mengangkat persoalan megaurbanisasi 
dan fragmentasi spasial dan memberikan perbandingan ten
tang bagaimana sebaiknya wilayah megapolitan dikelola agar 
berkelanjutan, serta memberikan kilas balik tentang upaya 
men jadikan penataan ruang sebagai bagian penting dari pro
ses perencanaan pembangunan. 

Bab 28 di Bagian V, “Hitam Putih Emil Salim” ditulis oleh 
Eka Budianta, sebagian berdasarkan wawancara dengan Pak 
Emil. Tulisan ini memberikan sekilas sejarah perjalanan hidup 
Pak Emil, termasuk halhal yang mengubah atau menentukan 
ja lan hidupnya. Beberapa hal menonjol dari wawancara itu 
ada lah tentang orang-orang yang mempengaruhi filosofi 
hidup nya, kecintaannya pada alam, dan sifatnya yang ‘lurus’. 
Tulisan itu juga memberikan insight tentang pribadi Pak Emil 
lewat cerita interaksinya dengan ‘atasan’nya, empat presiden 
Indonesia, dan juga upayanya suatu waktu untuk menjadi 
calon wakil presiden. 

Jakarta, Juni 2010
Iwan J. Azis
Lydia M. Napitupulu
Arianto A. Patunru
Budy P. Resosudarmo
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