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MENTERI DALAM NEGERI  

REPUBLIK INDONESIA 

 

SAMBUTAN MENTERI DALAM NEGERI 

 
 

PADA  

ACARA PELUNCURAN PETA JALAN MENUJU 

PENYELAMATAN EKOSISTEM SUMATERA DAN 

LOKASI DEMONSTRASI KAWASAN EKOSISTEM 

RIMBA (RIAU – JAMBI – SUMBAR) TERPADU 

TANGGAL,  11 MEI 2010 

 

Yang terhormat, 

Sdr. Menteri Lingkungan Hidup, 

Sdr. Menteri Pekerjaan Umum, 

Sdr. Menteri Kehutanan, 

Sdr. Para Gubernur se-Sumatera, 

Bapak Prof. Dr. Emil Salim, 

Hadirin Peserta Pertemuan yang Berbahagia. 

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,  

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua. 
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Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan 

syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, 

atas kesehatan lahir dan bathin sehingga kita dapat 

mengikuti pertemuan yang sangat monumental pada 

pagi hari ini. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut 

dari pertemuan pertama yang dilaksanakan pada 

tanggal 18 September 2008 dimana Saudara para 

Gubernur se-Sumatra telah menyepakati untuk 

menyelamatkan ekosistem pulau Sumatera melalui 

pendekatan penataan ruang. Kesepakatan itu kemudian 

disampaikan pada “event” internasional Kongres 

Konservasi Dunia – IUCN di Barcelona, Spanyol pada 

tanggal 8-10 Oktober 2008 oleh wakil delegasi 

Indonesia, diantaranya ada wakil dari 5(lima) 

Gubernur/wakil Gubernur. Delegasi Indonesia tersebut 

menyampaikan komitmen Indonesia dalam penyelamatan 

ekosistem pulau Sumatera yang diharapkan dapat 

menjadi model pembangunan berkelanjutan dan 

sekaligus mengundang pihak Internasional untuk 

mendukung terwujudnya komitmen tersebut.  
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Hadirin yang berbahagia; 

 Respon positif ternyata diberikan oleh berbagai 

lembaga Internasional seperti IUCN, USAID, World 

Bank, Kenenterian LH-German (BMU), dan sejumlah 

lembaga konservasi dunia untuk mendukung 

implementasi komitment tersebut dilapangan, sehingga 

diperlukan langkah-langkah konkrit untuk menjawabnya. 

Hadirin Sekalian yang berbahagia, 

 Sepulang dari Barcelona waktu itu, kami, 

Kementrian Dalam Negeri, bersama dengan Kantor 

Menteri Negara Lingkungan Hidup dan para anggota 

Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional(BKPRN) 

dengan fasilitasi dari WWF – Indonesia, mencoba 

menjabarkan komitmen dimaksud kedalam konsep Peta 

Jalan atau kemudian disebut Road Map Penyelamatan 

Ekosistem Sumatra melalui Penataan Ruang berbasis 

ekosistem, restorasi kawasan kritis, dan perlindungan 

kawasan bernilai konservasi tinggi di Sumatera.  
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Pada pertemuan bulan September tahun 2008 waktu itu 

saya sempat menghawatirkan bahwa semangat 

desentralisasi dan otonomi daerah akan diterjemahkan 

dengan sangat sempit, sehingga masing-masing daerah 

bersikukuh untuk mempertahankan egonya, tanpa 

menyadari bahwa alam tidak bisa dikelola secara kaku 

dibatasi oleh batas administratif tanpa melihat wilayah 

sekitarnya. Bahwa sumberdaya alam suatu daerah 

secara geografis memang menjadi milik daerah tersebut, 

namun pengelolaanya tetap harus memperhatikan 

ekosistem yang kadang kala melampaui batas 

administrasi suatu daerah. 

Hadirin yang berbahagia, 

Namun apa yang saya khawatirkan waktu itu 

ternyata tidak terjadi pada forum Gubernur se-Sumatra 

ini. Dengan serangkaian diskusi, konsultasi, dan 

pembahasan-pembahasan yang dilakukan sejak tahun 

2008 sampai dengan bulan April 2010 kemarin di 

Pekanbaru, akhirnya tersusun Rencana Peta Jalan 
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secara lebih rinci, dengan mengambil lokasi demonstrasi 

pertama yang disebut kawasan RIMBA :  Riau- Jambi – 

SumBar terpadu, sebagai salah satu wilayah ekosistem 

yang perlu segera mendapatkan perhatian untuk 

diselamatkan, sehingga harapannya bila serangkaian 

rencana aksi ini dilakukan di kawasan RIMBA terpadu 

nantinya dapat memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap komitmen Pemerintah Indonesia sebagaimana 

disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, di 

depan para Kepala Negara Dunia pada COP ke 15 di 

Kopenhagen – Denmark bulan Desember 2009, untuk 

dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 

sebesar 26% pada tahun 2020 dari tingkat emisi tahun 

2005. 

Untuk itu sekali lagi saya menitipkan perlunya 

kerjasama dan sinergi, serta koordinasi antar daerah, 

agar kegiatan ini lebih dipandang sebagai kesempatan 

untuk membangun jejaring antar daerah, 

mengembangkan daya saing ke arah yang lebih positif 

dengan melakukan harmonisasi dan sinergi dalam 
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mengelola daerahnya, dalam koridor-koridor 

kewenangan masing-masing berdasarkan pada 

peraturan perundangan yang berlaku. 

Dari data yang kami peroleh baik dari Departemen 

Kehutanan, maupun dari WWF-Indonesia yang banyak 

melakukan penelitian hutan di Sumatra, menunjukkan 

bahwa hutan alam yang masih tersisa di pulau  

Sumatera 

 nyaris tinggal + 12 juta ha, kurang dari 30% dari luas 

pulau Sumatera. Belum lagi bila diperhitungkan 

banyaknya desa “enclave” yang telah berkembang di 

dalam kawasan-kawasan hutan, yang seharusnya 

berfungsi lindung. Bila hal ini tidak segera ditangani 

dengan strategi dan “grand design” yang tepat dan 

cepat, maka bukan kesejahteraan dan keamanan yang 

diperoleh rakyat Sumatera, namun bencana besar 

kemungkinan bisa terjadi. 
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Hadirin  yang berbahagia, 

Tidak perlu diragukan lagi bahwa berbicara 

mengenai lingkungan hidup berarti berbicara mengenai 

ruang. Melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup 

berarti menjalankan seluruh asas-asas penataan ruang, 

dan melaksanakan penataan ruang berarti melakukan 

tindakan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana 

tersirat dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 

tentang Penataan Ruang serta Undang-undang No. 32 

tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

Hadirin yang berbahagia, 

Melalui forum ini, manfaatkan kesempatan sebaik-

baiknya. Kembangkan konsep-konsep pembangunan 

yang memperhitungkan keterkaitan hulu-hilir, mengelola 

kawasan lindung non-hutan, karena wilayah ini 

jumlahnya sangat banyak dan merupakan kewenangan 

daerah, mengembangkan mekanisme insentif-disinsentif 

dalam mengelola hutan, dan lain sebagainya. 
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Selanjutnya, komitmen saja tidak akan mampu 

menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada.  Oleh 

karena itu, saya sangat berharap bahwa peta jalan yang 

dirumuskan dan telah disetujui bersama, dan kita akan 

luncurkan hari ini agar ditindak lanjuti dalam RPJPD, 

RPJMD, dan Renstra SKPD, serta Rencana Tata Ruang 

Wilayah provinsi, Kabupaten, dan Kota di Sumatera  

mulai tahun 2010 dan selanjutnya. 

Hadirin yang berbahagia; 

Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan 

dalam kesempatan ini untuk menjadi perhatian dan 

tindaklanjut kita semua. Dengan mengucapkan 

Bismillahirrahmanirrahim maka acara peluncuran Peta 

Jalan Menuju Penyelamatan Ekosistem Sumatera dan 

Lokasi Demonstrasi Kawasan Ekosistem RIMBA terpadu 

saya nyatakan dibuka. 

 Sekian dan terima kasih. 

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh 


