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1. Pendahuluan 

Pada dasarnya konsepsi dan upaya untuk menyerasikan antara kemajuan ekonomi dengan 

kelestarian fungsi ekosistem bukanlah sesuatu yang baru.  Paling tidak konsepsi tentang upaya 

menetralisir ‘perseteruan’ antara ekonomi dan ekologi ini telah diungkap oleh Fairfield Osborne 

melalui bukunya ‘Our Plundered Planet’ yang terbit pada tahun 1948.  Sudah lebih dari separuh 

abad yang lalu. 

Walaupun demikian, kelihatannya upaya menyerasikan ekonomi-ekologi ini belum sepenuhnya 

memuaskan.  Sebagian besar –jika tidak hampir semua- kasus perseteruan ini dimenangkan oleh 

kepentingan-kepentingan ekonomi.   

Banyak pula istilah atau terminologi yang digunakan untuk memayungi upaya penyerasian tujuan 

ekonomi-ekologi ini, misalnya pernah populer istilah pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development), pembangunan berwawasan lingkungan (environmentally-sound development) atau 

pembangunan yang berwawasan ekologis (ecologically-sound development), dan sekarang 

populer istilah ekonomi hijau (green economy).  Mungkin besok akan muncul istilah lainnya.  

Kesimpulannya, secara de facto persoalan ini sampai sekarang masih belum dapat direalisasikan 

dengan baik dan konsisten. 

Lalu muncul pula terminologi teknologi hijau (green technology).  Sebagian merasa ini sebuah 

gagasan baru yang cemerlang, tetapi ini lebih pas dimaknai sebagai kesadaran yang agak 

terlambat datang.  Mestinya dari dulu juga teknologi perlu dikembangkan untuk mendorong 

pertumbuhan dan perluasan ekonomi dengan mempertimbangkan dampak aplikasinya terhadap 

kelestarian fungsi lingkungan (fisik dan sosial), sehingga pembangunan dapat lebih terjamin 

keberlanjutannya. 

Jaminan keberlanjutan tak dapat direduksi hanya pada dimensi ekologi, tetapi juga perlu 

diintegrasikan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi ketimpangan 

pendapatan.  Pertumbuhan dan pemerataan perlu disetarakan prioritasnya. 

 

2. Tantangan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Indonesia 

Penyerasian antara upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan melestarikan fungsi ekosistem 

menjadi isu besar untuk Indonesia yang pembangunannya masih sangat bertumpu pada 

pengelolaan sumberdaya alam.  Istilah ‘pengelolaan’ sumberdaya alam lebih pas digunakan jika 
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dilandasi dengan niat menjaga keseimbangan kepentingan ekonomi dan ekologi, tetapi jika 

didominasi oleh kepentingan ekonomi dengan mengabaikan pertimbangan ekologis, maka istilah 

yang lebih vulgar adalah ‘eksploitasi’ sumberdaya alam. 

Paling tidak ada tiga tantangan pokok dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia.  

Pertama, sumberdaya alam masih diharapkan sebagai faktor pendorong utama pertumbuhan 

ekonomi, sehingga niat yang dominan dalam pemanfaatan sumberdaya alam adalah untuk 

kepentingan ekonomi.  Namun demikian, setelah beberapa dasawarsa eksploitasi sumberdaya 

alam ini berlangsung, perekonomian Indonesia belum berada pada posisi yang diharapkan, 

walaupun menurut evaluasi World Economic Forum terakhir (WEF, 2012), Indonesia saat ini telah 

masuk ke fase ‘efficiency-driven economy’.  Dari sisi lain, ekploitasi sumberdaya alam ini telah 

menyebabkan degradasi fungsi lingkungan yang signifikan.  Mungkinkah Indonesia tergolong yang 

terkena ‘resource curse’ sebagaimana yang dimaksud Stiglitz (2006)? 

Pengelolaan sumberdaya alam sebagai penyebab kerusakan lingkungan merupakan isu pokok 

yang paling sering mendapat perhatian.  Negara-negara yang sedang mengalami pertumbuhan 

ekonomi yang pesat, seperti Brasil, Cina, dan India telah mengikuti jejak negara-negara maju 

sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) yang signifikan ke atmosfer planet bumi.  

Jupesta et al. (2011) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat negara-negara 

tersebut telah menyebabkan degradasi lingkungan, peningkatan biaya kesehatan, kerusakan 

material, dan penurunan produktivitas pertanian. 

Jika ditelusuri secara cermat akan sangat banyak hasil kajian yang telah dipublikasikan berkaitan 

dengan dampak negatif kegiatan eksploitasi sumberdaya alam terhadap lingkungan, mencakup 

kegiatan di berbagai sektor ekonomi, baik di negara-negara berkembang maupun negara-negara 

maju di seluruh penjuru dunia. 

Kedua, eksploitasi sumberdaya alam yang dilakukan dengan mengabaikan kelestarian fungsi 

lingkungan, selain tetap belum mampu mendongkrak status ekonomi nasional secara signifikan, 

juga tidak pula memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan atau status sosial ekonomi 

masyarakat lokal, sehingga berpotensi untuk menjadi pemicu konflik sosial. 

Keberlanjutan pembangunan tidak hanya tergantung pada seberapa baik pengelolaan 

sumberdaya secara ekologi, tetapi juga tergantung pada seberapa besar dampaknya terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena kemiskinan (selain sifat keserakahan tentunya) 

dapat berasosiasi erat dengan tindakan perusakan lingkungan.  Walaupun dapat dibangun 

argumen bahwa pengrusakan lingkungan akibat kemiskinan lebih bersifat keterpaksaan. 

Banyak pihak menyadari betul bahwa salah satu pilar penting dalam mengawal agar 

pembangunan dapat berkelanjutan adalah melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, 

misalnya dengan melibatkan secara langsung masyarakat lokal dalam kegiatan reforestasi (Jindal 

et al., 2012); meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat lokal tentang pertanian 

(Dorward et al., 2004); memahami pentingnya sosial kapital dalam upaya penanggulangan 

kemiskinan (Bebbington, 1999); memberikan informasi yang lebih komprehensif dan dukungan 

langsung terhadap upaya pemeliharaan ekosistem oleh masyarakat lokal (Wever et al., 2012); 

memberikan upah atas jasa pemeliharaan lingkungan oleh masyarakat lokal (Engel and Palmer, 

2008); atau berbagai alternatif lainnya.   
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Pilihan kegiatan pelibatan masyarakat lokal dalam aktivitas pemeliharaan lingkungan perlu 

didasari dengan telaah komprehensif dan mendalam terhadap karakteristik masyarakat yang 

bersangkutan, karena hal ini bersifat spesifik dan sensitif.  

Ketiga, implementasi otonomi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah 

diberlakukan saat ini, disinyalir telah mempersulit upaya untuk mengendalikan kegiatan yang 

menjadi penyebab kerusakan lingkungan, termasuk di sektor pertambangan, pertanian, 

perikanan, perkebunan, kehutanan, dan industri pengolahan. 

Terkait dengan pengelolaan hutan di Indonesia, Wollenberg et al. (2006) mengingatkan bahwa 

desentralisasi dalam pengelolaan sumberdaya alam dapat memperburuk dampak terhadap 

lingkungan jika pemerintah daerah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan.  Selanjutnya, 

Casson and Obidzinski (2002) juga menambahkan bahwa otonomi daerah dapat menyebabkan 

kasus penebangan liar lebih merebak.   

Di sektor pertambangan, Spiegel (2012) melaporkan bahwa kompleksitas regulasi pertambangan 

dan proses desentralisasi pemerintahan berkontribusi terhadap tata kelola lingkungan yang 

buruk.  Secara umum, McCarthy (2004) juga mengamati bahwa setelah implementasi 

desentralisasi pemerintahan, proses politik pada tingkat pusat sampai desa telah menyebabkan 

konfigurasi sosial-hukum (socio-legal) semakin mudah berubah, dimana kondisi ini dapat 

mengakibatkan ketidakpastian dan meningkatkan potensi konflik. 

Ketidakpastian atau ketidakkonsistenan regulasi dan kebijakan, lemahnya perlindungan dan 

keberpihakan pada masyarakat lemah (atau lokal), dan dinamika politik dapat menjadi ancaman 

serius bagi keberlanjutan pembangunan; selain ancaman fisik yang ditimbulkan oleh pengelolaan 

sumberdaya alam yang mengabaikan pertimbangan ekologis. 

 

3. Kontribusi Teknologi Hijau  

Pertama yang perlu dipahami adalah bahwa teknologi tidak dapat menjadi solusi ampuh bagi 

semua persoalan, terutama persoalan degradasi lingkungan yang bersifat multi-dimensi.  

Persoalan degradasi lingkungan tidak dapat diisolir hanya menjadi persoalan pertarungan antara 

kepentingan ekonomi dan ekologi.  Ada banyak aktor yang terlibat dalam pertarungan ini, bukan 

hanya pelaku ekonomi, aktivis lingkungan, dan aparat pemerintahan saja; tetapi juga ada 

masyarakat awam yang by default akan selalu terlibat di dalamnya, misalnya masyarakat lokal 

yang berdomisili di medan perseteruan tersebut.  Ada pula kebijakan, regulasi, dan kepentingan 

politik yang mempengaruhi karakteristik medan perseteruan. 

Teknologi tak dapat menyentuh semua dimensi persoalan, terutama dimensi sosial, hukum, dan 

politik.  Teknologi mungkin hanya dapat menawarkan solusi parsial, khusus untuk dimensi yang 

bersifat teknis, dalam upaya memperkecil kesenjangan antara kepentingan ekonomi dan ekologi.  

Rumpun dari ragam teknologi yang dikembangkan untuk memadu kepentingan ekonomi dan 

ekologi dalam berbagai sektor pembangunan ini yang dapat disebut sebagai teknologi hijau.  Atau 

dengan cara pengungkapan yang berbeda, teknologi hijau adalah kelompok teknologi yang 

dirancang untuk mewujudkan ekonomi hijau.  Selain itu, teknologi yang secara utuh 

didedikasikan untuk melestarikan fungsi lingkungan juga dapat dikategorikan sebagai teknologi 

hijau. 



 

4 

 

Banyak contoh teknologi hijau.  Misalnya di sektor energi, dibutuhkan teknologi untuk 

memproduksi bahan bakar yang tidak atau secara nyata lebih rendah emisi gas-gas pencemar 

atmosfer per satuan kalori yang disediakan dengan harga yang paling tidak setara dengan bahan-

bahan bakar konvensional.  Dapat juga merupakan teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi 

penggunaan sumber energi. 

Di sektor pertanian, dibutuhkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas lahan sehingga 

dapat dihasilkan produk pertanian dengan kuantitas yang lebih tinggi dengan tidak perlu 

melakukan perluasan lahan budidaya, sehingga tidak perlu merambah kawasan hutan.  Bahan 

untuk meningkatkan produktivitas atau mengurangi resiko kehilangan hasil tersebut juga harus 

tidak menyebabkan pencemaran atau menyisakan residu yang berbahaya dan tidak mudah diurai 

pada tanah dan air. 

Indonesia mendorong penggunaan sumber energi terbarukan, misalnya energi surya, angin, air 

panas bumi, bahan bakar nabati, dan nuklir melalui kebijakan bauran energi (energy mix policy) 

melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.  Sekarang 

wacananya peraturan presiden ini akan ditingkatkan status hukumnya menjadi undang-undang.  

Selain itu, kebijakan pembangunan hijau lainnya yang diadopsi Indonesia adalah pengurangan 

emisi gas rumah kaca akibat deforestasi atau lebih dikenal sebagai REDD+.  Implementasi regulasi 

dan kebijakan ini tentu membutuhkan dukungan teknologi yang relevan.  Teknologi yang relevan 

untuk ini tentu masuk dalam kategori teknologi hijau. 

 

4. Penutup 

Teknologi memang tidak dapat menuntaskan semua persoalan lingkungan.  Bukan karena ketidak 

mampuan untuk mengembangkan teknologi yang super canggih, tetapi karena persoalan 

lingkungan bersifat multi-dimensi yang tidak semuanya dapat dijangkau oleh teknologi.  Dimensi 

persoalan yang bersifat sosial, hukum, dan politik perlu solusi yang berkesesuaian.  Namun 

demikian, teknologi dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya kolektif untuk 

menyelesaikan persoalan lingkungan, terutama untuk penyerasian antara kepentingan ekonomi 

dan ekologi.  Untuk hal ini, Indonesia perlu meningkatkan kemampuannya dalam pengembangan 

teknologi hijau. 

WEF (2012) memberikan catatan: “In the long run, standards of living can be enhanced only by 

technological innovation. It means sufficient investment in R&D, especially by the private sector; 

the presence of high-quality scientific research institutions; extensive collaboration in research 

between universities and industry; and the protection of intellectual property”. 

Catatan WEF di atas, memberikan tantangan lain bagi pemerintah, pengembang teknologi 

(termasuk akademisi tentunya), dan pengguna teknologi Indonesia.  Semoga semakin banyak 

para aktor yang berketetapan hati untuk pro-aktif menjawab tantangan internal komunitas iptek 

dalam mengembangkan teknologi hijau; dan tantangan yang lebih luas bagi bangsa Indonesia 

untuk mewujudkan pembangunan nasional yang memajukan perekonomian secara berkelanjutan 

dan menyejahterakan rakyat. 
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