
Sebuah Nasihat Rakyat untuk Presiden RI 
untuk Indonesia yang Berkeadilan dan Berkelanjutan 

 
Jakarta-Presiden RI, Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 
2019. Rakyat tentu berharap bahwa pidato kenegaraan ini tidak melenceng dari Nawacita yang 
merupakan sebuah janji politik Presiden dan Wakil Presiden saat ini, maupun Presiden – Wakil 
Presiden 2019-2024 yang akan dilantik pada bulan Oktober 2019. Presiden – Wakil Presiden terpilih 
memiliki 9 misi utama untuk mencapai visi Indonesia dalam 5 tahun ke depan, yakni terwujudnya 
Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Ke-9 misi 
tersebut yaitu: (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia, (2) Struktur ekonomi yang produktif, 
mandiri dan berdaya saing, (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan, (4) Mencapai lingkungan 
hidup yang berkelanjutan, (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, (6) 
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpecaya, (7) Perlindungan bagi 
segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, (8) Pengelolaan pemerintahan yang 
bersih, efektif dan terpecaya, (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.  
 
Sebagai negara dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa yang mendiami pulau besar dan 
kecil yang tersebar dari Sabang hingga Merauke dengan kesatuan bentang alam dari pegunungan 
hingga laut dan keanekaragaman hayati yang menggambarkan juga keragaman kebudayaan yang 
maha besar, bangsa ini dihadapkan pada sejumlah tantangan besar yang dihadapi. Menyongsong 
Indonesia 2045 sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia yang ke-100 tahun, seluruh  rakyat Indonesia 
berharap negeri ini tetap tegak berdiridengan pemerintahan yang memenuhi janji kemerdekaan 
sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan ikut serta menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan 
keadilan sosial. 
 
Kualitas sumber daya manusia tentulah memegang peranan kunci untuk menyongsong tonggak 
kemerdekaan tersebut. Sumber daya manusia disampaikan oleh Presiden sebagai tulang punggung 
ekonomi Indonesia ke depan, dengan sebuah kesadaran bahwa kejayaan sumber daya alam kita telah 
selesai. Namun tantangan dihadapi, karena sumber daya manusia yang berkualitas sesungguhnya 
dilahirkan dari kondisi lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Sayangnya di tahun 2019 ini, kita 
justru melihat bahwa kerusakan lingkungan hidup semakin massif. Generasi yang akan meneruskan 
estafet kepemimpinan ke depan terus menerus terpapar polusi dan pencemaran, gizi buruk, serta 
terancam oleh berbagai bencana ekologis. Merehabilitasi  lingkungan hidup yang telah rusak dan 
memproteksi alam  belum dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan aset alam (natural asset) 
untuk kepentingan generasi yang akan datang. Bonus demografi yang akan dikejar oleh pemerintah 
dengan jumlah penduduk yang besar juga sulit untuk bisa dipenuhi. Risiko yang akan dialami oleh 
generasi yang akan datang dengan semakin buruknya kualitas lingkungan hidup harus dicegah. 
Sebagai sebuah hak asasi, berkurangnya kualitas lingkungan hidup sama artinya dengan mengurangi 
esensi dari kemanusiaan dan kehidupan itu sendiri. 
 
Bencana ekologis dan krisis iklim menjadi tantangan serius bagi Indonesia yang dikenal dengan negeri 
cincin api (ring of fire),harus segera ditangani oleh Presiden – Wakil Presiden. Menurut Global Risk 
Report yang dikeluarkan oleh the World Economic Forum tahun ini, risiko-risiko terkait dengan 
lingkungan hidup menduduki tingkat kemungkinan tinggiterjadi dan menimbulkan implikasi besar. 
Kejadian cuaca ekstrim, kegagalan melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan 
iklim, bencana ekologis dan bencana buatan manusia, serta hilangnya keanekaragaman hayati secara 
masif diidentifikasi sebagai faktor-faktor risiko tersebut.Indonesia adalah negara yang rentan dengan 
bencana iklim, namun sekaligus negara penyumbang emisi global yang besar dari deforestasi dan tata 
guna lahan. BNPB melansir, dalam periode 1 Januari hingga 14 Juli 2019 terjadi 2.138 kejadian 
bencana yang didominasi bencana hidrometeorologis khususnya angin puting beliung, dengan korban 
372 orang meninggal dunia, lebih dari 1,9 juta orang terdampak dan mengungsi, serta 1.502 orang 
luka-luka.Jika pemerintah tidak secara serius melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 
yang bersifat nature based dan menempatkan komunitas sebagai aktor utamanya, khususnya 
masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan dan kelompok muda, maka kita akan terus 
menyaksikan angka kejadian bencana serta korban yang terus meningkat. 



 
Target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia akan tercapai jika prasyaratnya terpenuhi, 
antara lain segera menerapkan kebijakan transisi energi yang berkeadilan,yaitu phaseout dari energi 
kotor ke energi bersih, merata dan berkeadilan, serta   dapat diakses dan dikontrol oleh rakyat. 
Presiden juga harus mengoreksi dan menghentikan rencana pembangunan infrastruktur dan proyek 
strategis nasional di wilayah-wilayah rawan bencana. Tujuh agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 
diantaranya adalah membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan 
iklim. RPJMN yang berlandaskan pada semangat pembangunan rendah karbon harus disinergiskan 
dengan kebijakan dan implementasi NDC sampai ke tingkat daerah.  
 
Lebih lanjut, sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia dan bahkan pada tahun 2030 akan mengarah 
pada target sebagai negara dengan kekuatan ekonomi ke-4 di dunia, Indonesia dihadapkan pada fakta 
kemiskinan yang diakibatkan dari ketimpangan penguasaan aset dan kekayaan alam. Jika ingin 
mencapai ke sana, maka aktor ekonomi harus diubah. Mau tidak mau, jalan pembangunan Indonesia 
ke depan juga harus berubah.Reforma agraria merupakan prasyarat utama, dengan  penyelesaian 
sengketa agraria antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan pemerintah sebagai 
langkah awal yang tidak bisa tidak dilakukan. Ekonomi rakyat sesungguhnya adalah kekuatan ekonomi 
bangsa yang dapat terbangun jika agenda reforma agraria dijalankan dengan benar dan sepenuh hati. 
Pemberian akses rakyat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial juga ditempatkan 
sebagai sebagai jalan penguatan ekonomi, terlebih lagi mengembalikan hak-hak masyarakat adat 
terutama melalui pengakuan hutan adat mereka. Keduanya mestinya ditempatkan sebagai modal 
dasar dan investasi yang  mutlak didukung oleh negara,  ditopang dengan dana desa yang 
diperuntukkan untuk memperkuat produktivitas wilayah kelola rakyat serta infrastruktur pendukung 
wilayah-wilayah produksi rakyat, bukan untuk memfasilitasi investasi skala besar. Investasi yang 
berbasis pada ekonomi kerakyatan, diyakini memiliki daya resiliensi yang lebih tinggi dari terpaan 
krisis.  
 
Perlindungan hutan, pesisir dan laut dari industri ekstraktif yang merusak bukan hanya memastikan 
keberlanjutan fungsi ekologis dankeanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya. Memastikan 
alam terlindungi juga sama artinya dengan memberikan pengakuan dan perlindungan bagi identitas 
masyarakat lokal dan masyarakat adat, bagi kebudayaan, bagi pengetahuan lokal, dan yang 
terpenting bagi keberagaman kehidupan itu sendiri. Bhinneka Tunggal Ika sesungguhnya berakar pada 
keragaman kehidupan yang merupakan hasil interaksi masyarakat dengan alamnya.Perlindungan 
hutan dan laut semestinya satu paket dengan pengakuan terhadap entitas masyarakat adatnya, yang 
selama ini telah memberikan kontribusi yang besar di dalam penyelamatan iklim, di berbagai belahan 
dunia, termasuk Indonesia. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, mulai dari 
aspeklegal, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pada pemanfaatan sumber daya 
alam yang lestari, dan melindungi hak-hak masyarakat di bidang pertanahan dalam kerangka 
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM mestinya satu paket dengan kerangka 
pembaruan hukum yang memastikan hak-hak masyarakat adat/masyarakat lokal dilindungi oleh 
negara, dengan pelaksanaan TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber 
Daya Alam, dan mengakui hak-hak masyarakat adat melalui UU Masyarakat Adat yang hingga saat ini 
masih jalan di tempat.  
 
Waktu 5 tahun pemerintahan Presiden – Wakil Presiden terpilih sesungguhnya merupakan sisa waktu 
yang mendesak untuk dilakukannya penyelesaian persoalan-persoalan struktural lingkungan hidup 
dan sumber daya alam. Masyarakat sipil dan komunitas-komunitas sebagai bagian dari warga negara 
selama ini telah mengambil bagian dalam upaya tersebut, diantaranya dengan melaporkan kasus-
kasus lingkungan hidup dan SDA ke institusi negara, gugatan ke pengadilan,memetakan wilayah adat 
untuk diakui dan dilindungi oleh negara dan melakukan pendampingan ekonomi yang berbasis 
platform kolektif khas masyarakat Indonesia, misalnya melalui koperasi. Hal ini seharusnya dilihat 
sebagai kontribusi atau peran aktif warga negara untuk memastikan negara menjalankan mandat 
Konstitusinya. Karenanya negara seharusnya melindunginya, bukan melakukan kriminalisasi atau 
tindak kekerasan.  
 
Kami menyadari bahwa tantangan global dan nasional yang dihadapi oleh Indonesia ke depan berat 
dan kompleks, khususnya dalam pengurusan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Untuk itu, 



Presiden Joko Widodo seharusnya memperkuat institusi yang mengkoordinir urusan lingkungan hidup 
dan sumber daya alam yang tersebar dalam beberapa kementerian. Penguatan institusi ini dilakukan 
melalui koordinasi yang menyeluruh  dan sistematis untuk arah pengelolaan lingkungan hidup dan 
sumber daya alam yang memperhatikan hajat hidup rakyat, termasuk petani, nelayan, masyarakat 
adat, baik perempuan maupun laki-laki, serta keberlanjutan kelestariannya. Untuk itu, Presiden Joko 
Widodo harus memilih sosok yang yang memahami persoalan struktural lingkungan hidupdan SDA, 
yang memiliki kapasitas dan integritas yang kuat, serta tidak memiliki kepentingan yang bertujuan 
melanggengkan kekuasaan ekonomi dan politik kelompoknya untuk memimpin urusan-urusan 
Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam ini.  
 
Di masa transisi ini Presiden dan Wakil Presiden semestinya meletakkan fondasi-fondasi penting 
untuk periode pemerintahan selanjutnya, dan tidak mempertontonkan bagi-bagi kekuasaan diantara 
para elit politik yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan berbagai persoalan riil yang dihadapi 
oleh rakyat sehari-hari. Sudah saatnya elit politik mawas diri dan menyadari posisinya dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat mungkin diam, namun rakyat terus mengawasi dengan 
seksama berbagai hal yang dipertontonkan oleh elit politik. Oleh karenanya, menjadi penting bagi 
pemerintahan saat ini dan ke depan memastikan dan menunjukkan secara konkrit hal-hal yang 
menjadi persoalan-persoalan rakyat benar-benar mendapatkan perhatian dan prioritas untuk segera 
ditangani. 
 
 
Salam Adil dan Lestari, 
 
Jakarta, 15 Agustus 2019 
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