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Banda Aceh — Skema perdagangan seperti yang tercantum dalam protokol Kyoto ditolak oleh 

banyak kalangan aktivis lingkungan. Skema ini hanya menguntungkan negara maju karena 

mereka tidak menurunkan secara nyata emisi karbon dinegaranya tetapi hanya membeli sertifikat 

pengurangan emisi dari negara berkembang. 

 

Pernyataan ini mengemuka dalam diskusi manfaat Jasa Lingkungan yang berlangsung Kamis  

(23/7) malam di Banda Aceh. Pertemuan ini dihadiri oleh aktivis lingkungan Aceh dan staff ahli 

DPD RI bidang Lingkungan, Rajab Tampubolon. 

 

Salah satu skema perdagangan karbon dalam protokol Kyoto adalah Clean Development 

Mechanism atau Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB). Mekanisme ini membolehkan negara-

negara maju membeli sertifikat pengurangan emisi (Certification Emissions Reduction-CER) 

dari negara berkembang yang telah melakukan proyek MPB. Artinya negara maju tidak 

melakukan langkah nyata mengurangi emisi karbon dinegaranya tetapi hanya membeli sertifikat 

dan kemudian dinyatakan telah berpartispasi mengurangi Karbon. 

 

Zulham Hasibuan, aktivis dari Yayasan Pugar Aceh menyatakan dirinya menolak keras 

penerapan skema MPB. “Ini merupakan bentuk penjajahan baru negara maju,”kecamnya. Ia 

sendiri sempat melakukan aksi demonstrasi menolak MPB pada pertemuan Konferensi 

Perubahan Iklim di Bali 2007 bersama rekan-rekan aktivis Indonesia. “Mereka yang seharusnya 

menurunkan emisi karena dinegara mereka penghasil emisi karbon terbanyak,”tambahnya. 

 

Senada dengan Zulham, Aktivis dari Jaringan Keluarga Masyarakat Adat Aceh (JKMA) Harley 

juga mengatakan ketidak setujuannya atas MPB. “MPB merupakan bentuk neoliberalisme karena 

membolehkan negara kaya melakukan kehendaknya semata,”katanya. Kekhawatiran lain adalah 

mengenai nasib masyarakat adat yang tinggal di hutan-hutan dimana lokasi MPB diterapkan. 

 

“Bisa-bisa masyarakat adat tidak diperbolehkan mencari nafkah di lahan Ulayat mereka dengan 

alasan itu (hutan-red) kawasan konservasi,”tambahnya. Irwan dari JKMA menambahkan 

pengalamannya melihat bagaimana masyarakat dibatasi ruang gerak mencari nafkah. 

 

“Di Aceh Barat saya ada melihat lahan-lahan yang tiba-tiba dipatok oleh perusahaan sehingga 

masyarakat yang tinggal dan mencari makan disekitar lahan tersebut tidak bisa masuk 

lagi,”katanya. 

 

Staff Ahli DPD RI, Rajab Tampubolon memberikan pendapat agar masalah MPB ini ditangani 

sendiri tanpa campur tangan bangsa asing. “Ada atau tidak ada dana asing tetap kewajiban kita 

untuk menjaga lingkungan,”tegasnya. Untuk itu lah pihaknya sedang menyusun RUU 

Kompensasi Jasa Lingkungan, yang mengatur pembayaran jasa lingkungan oleh perusahaan 

yang beroperasi di Indonesia. 

 

Ia menyatakan bahwa Aceh layak menjadi tempat pertama yang menerapkan sistem jasa 



lingkungan. “Sudah banyak penelitian tentang lingkungan di Aceh dan Gubernur Aceh pun 

sudah kemana-kemana bernegoisasi tentang lingkungan,”jelasnya.[003] 
 


