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Seperti dimklumi, ekolabel merupakan suatu sistem perdagangan yang 
malgkaitkan antara produk yang dijual di asaran dengm upaya pelestarian dari 
s m b e r  bahan baku (iksouices) y a w  digunzkan untuk rnenghasillkan produk- 
produk tersebut. Keterkaitan tersebut d i w j u  pemberian label pada 
produk-produk ymg dijual yang diberikan oleh suatu lembaga independent yang 
telah m e ~ l i k i  kemampum yang telah &akui. 

Indonesia, sebagaimana nwgra berkembmg yang lain, &ansap  sebagai 
negara yang banyak rnemberikan andil pa& terjadinya lubang ozon karma telah 
banyak m e m a n f a a h  resources-nya dengan kurang bijaksana. Ijrnumnya 
semua negara di dunia telah memanfaatkan sumber kekayam alam mereka ~mtuk 
m e m b a n m  nwgranya. Bedanya, negara maju urn telah lebih dahulu 
rnernanfaatkamya, sedang negara berkembang bam pada setengah abad yang 
lampau. Banyak negara barat (maju) juga teIah ih t  memanfaatkan resources 
negara berkembmg baik dengan cara penJajahan ataupun dengan cara rnenekan 
ekonomi negara berkembang atau denpan cara-cara lain yang lebih bumk. 

Pada akhir-a&r ini negara-negara di dunla telah menyadari bahwa 
pernanasan bumi (efek -ah kaca) yang ~nenyebabkan terjadi lubang ozon 
bukanlah setnata-mata akibat dari kemsaka:~ linghmgan hutan, tetapi justru 
terbesar merupakan akibat p e n s m a a n  produk industri negara maju (CFC) yang 

produk-produhya ke negara berkembang, tetapi juga telah 
n tempat industri tersebut he negara berkembang dengan dalih 

tenaga kerja yang lebih murah. 
Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam sidang perdagangan dan 
an di Geneva, merqakan negara yang teiah mempersiapkan din 

terhadap pelaksanaan ekolabel tahun 2000. Kesiapan Indonesia tersebut bukan 
oleh adanya kehendak dumia yang diterangkan &lam mTO Agrement tetapi 
rnemang telah menjadi tekad bangsa sejak awal pembanguu~an untuk 
melestalikan sumber daya alam (resouivces) yang ada. 



Dalam era globalisasi dewasa ini, n e g a r a - e r a  m j u  menghendah 
adanya pasar-pasar bebas. Dalam pasar bebas persaingm a h  menjadi Giri 
utarna. 81eh sebab itu setiap negara hams mrngu melakukan kornpetisi alctif 
wtuk manrpu m 4 u a l  prdulanya ke pasaran bebas. 

Untuk mampu memenangkan kornpetisi tersebut, smua  produk ymg 
dijual hams merniliki mutu yang baik dengan harga yang rnurah. S 
untuk rnampu mmGiptakan produk yang murah dengan mutu yang b 
ditentukan oleh seberapa jauh sumber bahm baku &pat diperoleh dengan 
murah, seberapa besar keterantpilan produsen dalarn proses produksi &pat 
dilakukafl serta yang penting adaiah teho1ogi yang dikuasai oleh produsen. 

Daiam kmdisi davasa ini, negara berkmbang um hanya 
ki resorsrces (baik nrpiural maupm h u m n )  namm kurang rne l ik i  
-tenaga teraqi l ;  a p a l e  telaologi jelas t e h &  la& dari negara maju 

di benua Amerika, Eropa, J q a n g  b dari negara-nwra Australia dan New 
Zealand. 

81eh sebab itu &lam era perdaganp bebas tersebut perlu behati-hati 
agar -tidak ada faktor-faker lain, seperti ekolabel tersebut menjadi alat mtuk 
melemahkan daya kompetisi produk dari neggra berkembang (sebagai non tar$ 
barier). 

Pada kenyataannya ajernen hutan tropis sangatlah kornpleks, tidak 
saja pada masalah silvikultur yang belurn s e p m h y a  dipaharni juga berbagai 
aspek, seperti konservasi, aspek pembinam masyaraikat selcltar h 
nutfaih dan lain-lain yang perlu menjadi perhatian dalarn pengelolaan h 
secara lestari. Masalah deforesation yang rnasih terns dikummdangkan mtuk 
mempenga& opini dunia untuk m e f e r n a h  posisi perdagangan Indonesia. 
Sebenamya apa yang mereka sebut deforesbtion tidak sepenuhnya benar, 
karma pernbahm fungi  hutan tersebut sebagian terbesar sudah direncmakan 
seperti konversi untuk perkebunm, transnugrasi, Prrji serta untuk pemukiman. 
Karenanya masalah-masalah yang dapat melern s w r a  
terns-menems Its i n f o m a s i b  agar kondisi ters posisi 
Indonesia dalam perdapgan dunia. 

Sebenamya telah sejak awal, terutama &lam era Orde Baru Bangsa 
Monesia telah meletakkan kehamsan pelestarian &lam proses paanfaatan 
sumber daya alamnya, khususnya h 



1.1. Tertuang &lam UU Pokok K& No. 5 tahun 1967 Pasal 13 Ayat 2 
yang menyatakan bahwa pengusafiaan hutan diselen-rakan berdasarkan 
azas kelestanan h dan azas perusaham rut rencana karya atau 
bagan kerja. 

Dalam UU No. 4 tahm 1982 tentang Ket Pokok Pengelolaan 
Lingkungan Midup, Pasat 3 djelaskan a.1. pengelolaan ling-hgan hdup 
berazaskan pelestaltlm kemawuan Iingkungan yang serasi dan seirnbang 
untuk menGang pembangunm yang berkesinambmgn bagi p&ngkatan 
keseJahLeraan mmusia. 

Dalarn UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 
myati dan Ekosistemya Pasal 3 dijelaskan a.1. konservasi sumber daya 
alarn hayati dan ekos bemjuan mengusahakan terwuludnya 
kelestarian s w b e r  daya serta keseimbangan ekosist 
hingga &pat lebih mend upaya penin&tan kesejahteraan masyara- 
h t  dan rnutu k&dupan manusia. 

1.2. Kesepakatan Bangsa Indonesia yang dituangkan dalam GBHN Bidang 
an yang antara lain mayatakan : 

1. Pembangunan keh mtuk m b e n h n  manfaat bag 
sebesar-besamya kernakmuran rakyat dengan tetap menjag kelestarian 
dan kelangsungm furngsi h dan dengan mengutamakan pelestanan 
surnber daya alam dan fungsi lingkungan hidup, memelnhara tata air 
serta mtuk memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, 
m kan sumber pendapatm negara dan devisa serta mernacu 
pembmgunan daerah 

2 Hutan sebagai salah satu penentu ekosistern, pengelolaamya ditingkat- 
kafl s m r a  terpatfu dan berwawasan lingkungan untuk menjaga dan 
memelihara h g s i  tanah, udara, iklirn dm I n hdup serta 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bag rnasyarakat. 

Dari beberapa produk hukum tersebut dapat dilihat bahwa bangsa 
Indonesia sudah sejak awal telah magkaitkan pemanfaatan sumber daya hutan 

n kesejaheraan manusia serta perlmya upaya konservasi 
da atau tidak deldarasi ITTO tentang p am ekolabel 

pa& produk hasil hutan &lam dunia perdagangan. Indonesia tetap menz~usaha- 
kan aspek-aspek kelestaltlan dan kesejahteraan tersebut. 



uk negara barat yang 
di dataran Eropa tidak 

alamnya. Indonesia rnasih 

kepada pen~unaan  
Hal ini m e ~ a k a n  bukti adanya korrritm~n bangsa Indmesia tehadap 

upaya pelestarian s ini tidak banyak 
dimilih ol& negara lain, banyak plasma nutfah di dataran Eropa dm 
Amerika yang punah. 

dis~uniraakan den- mendeteksi lahan 
ra. Diharapkan dalam wakttu 5 talnun 

yang a h  datang data akurat tentang lahan hutan s~gera dihasilkan. 
Devvasa ini NHI telah m e l a b a n a h  pernotrm lahan pada tidak kurang 
dan 70 juta ha 

Davasa ini, baik p m e r i n ~  mupm APm telah melakukan upaya- 
upaya untuk Iebih m rnub  pmgelolam hutan di Indonesia. 
Meskipun diahi p alam tropika tictauah mu& (sangat 
kompleks) namm p ms&a mendorong pengusaha HPN mtuk 
melabkan peneiiib ada U[PH yang tetap rnel peian-rm telah 
dikenakan s a k i  , k h a n g  dari 60 W W  telah dieabut dan beberapa 
IEPH dimej&jaukan. Dagan adanya foto udara yang telah dhsilkan oleh 
APIlI maka pemenntah lebih rnampu mtuk melakukan pengawasan terhadap 
I-IPH dan dapat memanfaatkan kebijaksanaan dalam p a b e r i m  RKT. 

AIPI.II telah rnenyusun suatu kriteria dan in&kator yang d i d a s a r b  pada 
RTO Guedekes, serta Forest Srtewar&%p Comc1, serta cheust 
untuk mengevaluasi pengdoiaan 

Sarana d i m b u d  bukan untuk rnernberih sertifikat tetapi dalam 
Lm rn-ersiaph diri majelang tahun 2000, yaitu 

ekolabel. Sarnpai saat ini Mm terus melakukan 
evaluasi terhadap anaolanya. Dalarn tahun 1994 telah dievaluasi 11 HEPH , 



s n ch tahm 1995 d i h a r a p h  m m p u  dievaluasi seb 
Dengan upaya derniki arapkan semua m?M telah siap dil 
oleh lembaga ekolabel mernperoleh sertifikat. 

Kendala yang masih dihadapi davasa ini adalah kernanan hutan, seperti 
pemasaran kayu hasil tebangan liar, yang tidak saja beredar di &lam negen 
tetapi juga diselundupkan ke luar negeri. Bilamana pengam 
dapat diatasi akan dapat rnengganggu proses pelestarian h 
saatnya tidak munglun untuk memperoleh sertifikat maupun a h  mengganggu 
r n a n a j e m  . 

Upaya persiapan ini perlu secara serius dila , tidak saja upaya ke 
dalam tetapi juga upaya ke luar, tidak sekedar bid& kdutanan tetapi yang 
menyangkut instmsi lain yang terkait. 

1. Upaya ke da%arn dapat &&an al. : 

1.1. Membuday ekolabel kepada masyar&at 

klpaya ini tidak saja kepada W H  tetapi juga kepada rnasyarakat agar 
hutan yang ada benar-benar dikelola secara lestari demi generasi yang akan 
datang. 

Dengan dilakukan evaluasi secara teratur oleh API-FI maka IIPH akan 
dapat dibina secara lebih terarur untuk rnemperbailu bidmg-bidang yang rnasih 

rang. Upaya ini hams dibareng dengan p&ngkatan shll 
(keterampilm) dari para pelaksana dengan upaya pelatihan-pelatihan secara 
teratur dan lebih mantap untuk marnpu rnendukung ajemen yang lebih balk. 

Guna lebih mendorong temjudnya etos kerja dan disiptin, pemerintah 
perlu rnelaksanakan law eirfoacemnt yang leblh nyata. Kepada M;PH yang 
tidak disiplin atau rnelakukm pelanggaran perlu diberikan sanksi yang dapat 
mendidrk dan mendorong upaya perbaikan. 

W H  hams benar-benar rn&liki dan rnenciptakan kegtatan manajemen 
yang lebrh balk dan lebih lsiplin terhadap semua aturan main. Pelanggaran 
yang dilakukan karyawan hams ditanggapi secara lebih serius, karenanya 
organisasi NPN perlu dibenahi a.1. : dengan rnefisahkan unsur kepemilikan 
dengan pelaksana (owner dan execut&e), sehingga akan terpisah antara 
kepentingan pribadi/owner dalarn meraih keuntungan sebesar-besamya dengan 
pelaksanaan manajemen yang benar dan biaksana. Kelengkapan jabatan serta 
tenaga profaionat pun secepatnya dicukupi sejak dari jabatan manajer sampai 
pada ti&amforernan dan dari petugas pengelola hutan sampai pada jajaran 
yang khusus menangani kearnanan hutan. 



Biaya operasional hams mencermi dengan jelas kegiatan 
operasional lapangan. Alokasi pembiayaan 
ditingkatkan, demikian pula pos untuk penanggul 
tidak lagi diidentifikasikan sebagai pengeruk k 
tetapi sebagai pengusaha yang akrab dengan lingkungan, baik yang benvujud 
konsewasi biodiversity maupun I i n m g a n  masyarakat sekitar hutan. 
Penerapan ilmu dan teknolog hams benar diwujudkan pa& pengeIolaan hutan di 
samping perlunya dukungan hasil-hasil penelitian. 

1.2, Lernbaga ekolabel dm asesor 

Seperti diketahui dewasa ini telah terbentuk Lembaga EkolaM 
Indonesia (LEI) yang dipimpin oleh Prof. Emil Salim. Lernbaga tersebut perlu 
segera aktif bekerja untuk dapat menangkal kesewmmg-wenanm negara rnaju. 

Semua negara yang telah menandatmgani DeMarasi lTTO telah sepakat 
untuk rnulai menerapkan sertifikat ekolabei pada takun 2000. Namwn pada 
kenyataannya beberapa negara memaksakan agar pada tahun 1995 sudah hams 
mulai berlaku. Austria mencoba memas n ke dalam undang-undang 
negaranya. Dengan protes dari negara ber a h r n y a  mreka mencabut 
kembali. Di Jerrnan sudah terus ditahkan, dengan alasan bahwa yang 
melahkan penolakan kayu tropis tanpa ekolabel bukan pemehtah tetapi 
asosiasi arsitek d m  NGO. 

Kemantapan organisasi perlu segera dimjudkan, peran&t-perangkat 
penilaian (kriteria indikator dan cheklist) perlu segera dibuat, sehingga pembe- 
rian sertifikat dapat segera dilakukan. Kriteria dan indikator perlu disesuaikan 
dengan alam d m  kondisi Indonesia, sebagaimana a alam GBIFN, sehing- 
pa keberadaanya tidak justru mematikanl menu kemampuan eksp or 
produksi Indonesia. Di samping itu perlu pula diperhatikan kondisi h 
Indonesia yang sangat kompleks susunannya dengan berbagai aspek d 
yang jauh berbeda dengan tipe hutan lain di dunia (temperate, 

Dana pa& negara-negara berkembang (yang berasal 
sekedar hams kembali ke hutan dalam rangka rehabilitasilreb 
kenyataamya j u g  dipert ukan untuk pembangunan sektor lain 

&ranya an& tertirnbang kelulusan umtuk tropika basah perlu 
dipertimban&an secara bijaksana, s h n g g a  tanpa urangi upaya ~untuk 
kelestarian tetapi juga jangan menu potensi d m  kekuatan untuk 
persaingan pasar. 

Perlu diii~gat bahwa komoditi hasil-hasil hutan hdonesia di masa yang 
akan datmg akan rnenjarll komoditi andalan di samping kelapa sawit, karma 
tambang minyak diperkirakan akan surut, sedang garnrent akan sulit bersaing 
dengan negara lain sebab bahan baku rnasih mengandalkm irnpor sedang tenaga 
murah rnasih kalah dengan Bangladesh rnaupun Cina. Demakian pula produk 



teknolog seperti otomotif, elekjtroniks dan lairn-lam masih belurn kuat bersaing 
dengan negara-negara maju seperti Jepang, Amerika dan lain-lain. 

Dewan Akreditasi Nasional perlu rnmjudkan aturan main yang 
mm~amin temjudnya pelaksanaan kegiatan ekolabel dan tetap bersihya serta 
independen, tanpa terjadi kolusi, sehingp kqercayaan konsumen dan harapan 
produsen tetap terjalin. Pemerintah perlu mendorong LET Indonesia mtuk 
segera menyusun kriteria, indikator untuk hutan di Indonesia mengingat 
waktunya sudah tinggal5 tahun la&. 

Di sarnping itu hams secepatnya dihasilkan asesor-asesor yang kualified 
yang marnpu melaksanakan misinya dengan baik sebagai penilai yang kualified. 
Untuk itu pemerintah perlu mendorong t e w u d n y a  pelatihan-pelatihan yang 
berbobot dengm cepat dipakai untuk rnengisi kehrangan asesor, asesor asing 
dapat dipakai sambil memberikan kepercayaan pembeli di luar negeri, terutama 
Eropa dan Arraerika. 

Mengingat pailaian semacam ini memerlukan biaya yang tidak kecil, 
maka negara produsen perlu bersatu agar beban biaya tersebut &pat mmjadi 
tanggungan bersama antara produsen dan konsumen. Pa& hakekatnya negara 
maju akan mendapatkan manfaat dari adanya kelestarian h 
baik rnelalui hubungan bilateral maupun multilateral antara negara produsen, 
dapat membantu produsen untuk men&a&pi tekanan dari konsumen di neggra 
maju. 

Di sarnping itu perlu j u g  diperjuangkan agar negara-negara yang telah 
rusak plasma nutfahya (yang teIah membah tnmjadi hutan tanamadmono 
kuitur) seperti Eropa. LArnerika turut memikul biaya pelestariamya atau s e b w i  
biaya pelestarian hutan plasma nutfah. Dewasa ini hanya di neggra-negara 
berkernbang saja yang masih memiliki sumber plasma nuifah yang berharga 
yans akan marnpu dipakai untuk bahan keperluan manusia ( m a b a n ,  obat- 
obatan, kosmetika, dll.). 

1.4. P e m d a a t a  asosiasi 

Asosiasi dapat rnerupakan kekuatan yang dapat menan&al kegtatan 
neggtif yang akan merusak citra pengelolaan hutan di Indonesia dengm latar 
belakang mtuk menunuikan kernampuan daya kompetisi pasar kita. Peringkat 
penilaian yang telah berhasil disusun oleh berbagai pakar perlu terus 
diseinpumakan, baik untuk menjamin kelestarian maupun pemanfaatm. 

Evaluasi dalam rangka pernbinaan ILPH menghadapi tahm 2000 dapat 
t e n ~ s  dilakukan sambil terns disempurnakan, baik sistem rnaupun aplikasinya. 



Dengan evaluasi semacam ini jdas W H  a h  tahu kelemahannya dan a h  
rnarngu m e l a k s m a h  upaya p e r b a i h .  

Asosiasi yang telah r n b l i l d  data yang iengkap, temasult fota udara 
d m  citra satelit, serta adanya kernampurn untuk memobilisasi p a b r ,  sangat 
bijaksana dan cukup tanggap melaksanakan kegiatan evaluasi pembinaan &lam 
ran& pelaksanaan ekolabel . 

Masyarakat perlu mendapatkm penyuluhan dan pengarahan lebih 
terarah agar masyarakat dapat turut membantu teriptanya kondisi tanggap 
lingkungan yang lebih baik. 

Ganggum kearnanan davasa ini, baik yang berupa penebangan liar, 
penadahan kayu, kebakaran hutan sampai perladangan berpindah, harus marnpu 
d i tmsdangi .  keamanan yang dewasa ini d i l a k u h  oleh o h m -  
ohurn  dan aparat perlu dihentikan. Tatlpa stabilitas 
pelestarian hutan hanya a h  rnenJadi slogan saja dan akan berdampak b u d  
bagi anak cucu /generasi 

Ekolabel perlu di 1 d m  bertahap, tidak saja dilaksana- 
kan mtuk produk kehutanan alam tropika tetapi perlu juga d i l a k u h  oleh 
negara-negara yang memilib hutan ternperate dan boreal. Negara-negara maju 
harus secara adil melaksanakm ekolabel b a g  produk yang berasal dari Selatan 
(Amerika Selatan, Afrika, Asia) juga dari Utara (seperti Arnerika, Canada, 
bekas neggara komunis), bahkm produk negaranya ,sendiri. Penerapan ekolabel 
diusahakan tidak secara drastis, tetapi bertahap dengan tolok ukur yang makrn 
berkembang kemudian hari . 

1 .  Indonesia, sebagi salah satu negara penandatangn Deklarasi ITTO, telah 
siap mela n ekolabel. 

2. Indonesia ra yang telah rnerintis dan melaksanakan evaluasi 
dan pentbinam secara serius menyongsong tahun 

3. Kntena dan indikator meskipun b e l m  dib n sebagai k&&uan 
nasional/internasional, telah dihasilkan berdasa rh  ITTO Guidelines, 
dan Stewardship Council dan oleh Departemen Kehutanan telah dituangkan 
dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan. 

4. LEI segera diaktifkan guna mempersiapkan evaluasi secara bertahap. 
5 .  Asesor perlu segera dihasilkan dengan intensifikasi pelatihan. 
6. Pernerintah perlu segera menyusun knterialpersyaratan baku b a s  asesor 

yang dapat me men^ persyaratan intemasional . 
7. Untuk mendukumg pendanaan perlu digali dana dari negara maju yang turut 

menikmati manfaat kelestarian hutan di negara tropis. 


