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Berikut ini analisis perbandingan 
dua draf yang beredar di publik.

1Konsideran
"Dalam rangka menyeimbang-

kan dan menyelaraskan pembang-
unan ekonomi, sosial, budaya, dan 
lingkungan serta upaya penu-
runan emisi gas rumah kaca yang 
dilakukan melalui penurunan 
emisi dari deforestasi dan degra-
dasi hutan," demikian pertimbang-
an draf yang dibuat Kementrian 
Perekonomian-Kehutanan.

Kritik: 
Draf ini tidak memiliki target 

yang jelas tentang upaya menu-
runkan emisi gas rumah kaca. 
Alhasil, tidak sesuai dengan 
janji Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono di fora internasional 
yang mematok target penurunan 
emisi sebesar 26 persen deng-
an menggunakan sumber daya 
nasional dan 41 persen dengan 
dukungan internasional. 

2       Ruang Lingkup
Draf Kementerian Kehu-

tanan dan Menko Perekonomian 
membatasi moratorium pada dua 
hal. Pertama, penundaan izin baru 
hanya dilakukan pada kawasan 
hutan yang berupa “hutan alam 
primer dan lahan gambut” yang 
termasuk dalam peta indikatif 
dan tabel hutan alam primer dan 
lahan gambut. Kedua, hanya digu-
nakan untuk penundaan pembe-
rian izin baru yang berdampak 
pada konversi.

Kritik: 
Pertama, draf yang dibuat  

Satuan Tugas REDD tanggal 15 
Januari lebih baik karena, selain 
menginstruksikan penundaan, 

draf tersebut menginstruksikan 
penyempurnaan tata kelola hutan 
dan lahan gambut. Kedua, dalam 
peraturan perundangan kehutan-
an, tidak ada definisi mengenai 
konversi sebagai sebuah rumusan 
peraturan perundangan.

3Pengecualian yang mem-
persempit ruang lingkup

Draf Kementerian Perekonomian 
memberikan pengecualian terh-
adap penundaan izin baru terh-
adap pelaksanaan pembangunan 
nasional yang bersifat vital. Apa 
itu? Geothermal, minyak dan gas 
bumi, ketenagalistrikan, serta 
lahan untuk padi dan tebu.

Kritik:
Dengan tidak ada aturan yang 

membatasi penundaan untuk 
lahan padi dan tebu, konversi lahan 
untuk padi dan tebu akan terus 
berjalan. Tak ayal, niat pemerin-
tah untuk melakukan moratorium 
terlihat main-main.

4Lembaga Pelaksana 
Keputusan Presiden

a. Menteri Kehutanan diinstruksikan 
untuk:

1) Menetapkan peta indikatif 
dan tabel hutan alam primer dan 
lahan gambut, serta memperbarui 
6 bulan sekali.
2) Melakukan penundaan terhadap 
penerbitan izin baru yang ber-
dampak terhadap konversi hutan 
alam primer dan lahan gambut 
yang berada di kawasan hutan 
berdasar peta indikatif dan tabel.
3) Memberikan laporan pelaksa-
naan inpres kepada presiden tiap 
6 bulan atau sewaktu-waktu 
ber dasar laporan pelaksanaan 

dari kepala BPN, Gubernur, dan 
Bupati/Wali Kota. 

Kritik: 
● Apakah kementerian kehu-

tanan memiliki data pada area 
penggunaan lain? Lalu bagaimana 
memastikan peta indikatif dapat 
diterima dalam tata ruang?

● Jika peta indikatif diasumsi-
kan sama dengan perencanaan tata 
ruang dari wilayah yang diatur, 
bagaimana mungkin hanya dilaku-
kan oleh Menteri Kehutanan saja? 
Sebab, wilayah tata ruang yang 
meliputi kawasan hutan dan APL, 
yang jadi kewenangan pemerin-
tah pusat dan daerah, dilakukan 
oleh Badan Koordinasi Penataan 
Ruang Nasional.

b. Tugas Menteri Dalam Negeri:
1) Melakukan pembinaan dan pe -
nga wasan terhadap Gubernur dan 
Bupati/Wali Kota dalam pelaksa-
naan Keputusan Presiden.

Kritik:
● Ada ketidakpaduan instruksi 

kepada Menteri Kehutanan dan 
Menteri Dalam Negeri.

5              Implikasi lainnya
Menteri Kehutanan telah 

menerbitkan Peraturan Menteri 
P.50/2010 tentang Tata Cara Pem -
berian dan Perluasan Area Kerja 
IUPHHK dalam Hutan Alam, 
IUPHHK Restorasi Eko  sis tem, 
IUPHHK HTI pada Hutan Pro-
duksi. 

Jika Keputusan Presiden ten-
tang Moratorium Hutan hanya 
mengadopsi draf Kementerian 
Perekonomian, niat pemerintah 
untuk melakukan kebijakan jeda 
tebang semakin tidak terlihat seri-
us. Sebab, akan tetap ada konver-
si hutan dengan cara pemberian 
izin perluasan area kerja berdasar 
Permenhut Nomor P.50/2010 itu. ●

Antilaser Pertama di Dunia 

CHICAGO — Laser, 
penemuan yang telah 
berumur 50 tahun dan 
digunakan dalam ber-
bagai alat, dari cakram 
padat sampai pointer, 
kini harus menghadapi 
"antilaser", alat pertama 
yang mampu membatal-
kan dan menangkap sinar 
laser. Penemuan antilaser 
ini kelak dapat diaplikasi-
kan pada komputer optik, 
yang memperoleh tenaga dari cahaya selain energi elektron.

“Ini adalah peralatan yang pada dasarnya bekerja seperti 
membuat laser mundur,” kata A. Douglas Stone dari Yale 
University. 

Ketika sebuah laser menerima energi listrik dan meman-
carkan cahaya dalam kisaran frekuensi yang amat sempit, 
antilaser akan menyerap cahaya laser dan mengubahnya 
menjadi energi panas. Energi panas ini dapat dengan mudah 
dikonversi menjadi energi listrik. 

Laser konvensional, yang ditemukan pada 1960, menggu-
nakan "gain medium", seperti material semikonduktor, untuk 
menghasilkan berkas gelombang cahaya terpusat. 

Alat baru ini menggunakan silikon sebagai sebuah penyerap 
"medium yang hilang" yang menangkap gelombang cahaya, 
yang berlompatan sampai mereka diubah menjadi panas. 

Meski teknologi ini terlihat hebat, antilaser tidak akan per-
nah digunakan sebagai tameng laser. “Ini menyerap laser,” 
kata Stone. "Jika dimaksudkan untuk membunuh, ray gun 
akan membunuh Anda.”

Penggunaan alat ini yang paling jelas adalah untuk kom-
puter dan radiologi. “Generasi baru komputer performa tinggi 
akan memiliki cip hibrida,” ujarnya. Selain cip dengan transis-
tor dan silikon, komputer baru itu akan menggunakan energi 
listrik maupun cahaya                                              ● REUTERS

Bandung Luncurkan Peta Hijau 
Bertema Sampah
BANDUNG — Peta hijau bertema sampah diluncurkan di 
Bandung kemarin. Peta buatan Forum Hijau Bandung itu 
diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di ibu kota 
Jawa Barat. “Ini peta hijau pertama di dunia yang bertema 
khusus sampah,” kata Sekretaris Jenderal Forum Hijau 
Bandung Christian Natalie di Bandung.

Peta hijau ini memberi sejumlah informasi geografis untuk 
membantu masyarakat memilah sampah, membuat kompos, 
dan tempat-tempat lain untuk melihat atau bertanya masalah 
sampah serta lingkungan. Di dalamnya juga terdapat lokasi 

pengumpul barang bekas, tempat daur ulang, sekolah ber-
wawasan lingkungan, tempat pembuangan sampah terpadu, 
serta usaha produk hijau.

Peluncuran peta hijau seri pertama ini berdasarkan 
pendataan di enam kecamatan, yaitu Cidadap, Coblong, 
Cibeunying Kaler, Cibeunying Kidul, Bandung Wetan, serta 
Sumur Bandung, hingga September 2010. Seluruh peta yang 
terbagi dalam enam seri yang mencakup 30 kecamatan di 
Kota Bandung rencananya akan diluncurkan serentak pada 22 
April mendatang. “Nanti kami akan sebarkan 30 ribu lembar 
peta,” ujar Christian.

Menurut Forum Hijau, setiap warga Bandung menyumbang 
3 liter sampah per hari. Untuk mengangkut sampah itu, 
Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Rp 100 juta atau Rp 
40 miliar per tahun. "Total volume sampah setahun mencapai 
55 kali luas Candi Borobudur," katanya.                ● ANWAR SISWADI

Dalam antilaser, cahaya yang 
datang terperangkap dalam rong-
ga, tempat cahaya melompat ke 
belakang dan ke depan sampai 
terserap. 
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Peta Indikasi Moratorium oleh Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil

Wilayah yang tercakup moratorium
hutan alam 
lahan gambut (di luar hutan)

Wilayah yang dikaji di bawah moratorium
Wilayah konsesi HPH 2010 di hutan alam dan lahan gambut.
Wilayah konsesi HTI 2010 di hutan alam dan lahan gambut.
Wilayah konsesi perkebunan sawit 2008 di hutan alam dan lahan gambut.
Wilayah konsesi batu bara (Sumatera dan Kalimantan) 2009 di hutan alam dan gambut.

batas negara
batas provinsi
batas laut

Keterangan:

HPH  
Hak Pengusahaan Hutan

HTI 
Hutan Tanaman Industri

IUPHHK-HT 
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu dalam Hutan Tanaman

IUPHHK-HA 
zin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu dalam Hutan Alam

Tipe hutan Luas (ha)  IUPHHK-HT IUPHHK-HA  Perkebunan Pertambangan 

Hutan alam  95.356.881 4.087.248  23.299.204 4.122.208 3.449.054
Lahan gambut    9.447.047 1.223.161  277.708 1.368.350  73.631
Jumlah (ha) 104.803.928  5.310.409 23.576.912 5.490.567 3.522.685

Jumlah wilayah yang dikaji di bawah moratorium (seluruh konsesi di hutan alam): 37.900.573 hektare
Jumlah wilayah yang dicakup (cover) moratorium: 66.903.355 hektare
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