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Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. 
Terima kasih untuk semua yang sudah menyapa baik di chat room, Q& A dan juga 
pesan-pesan pribadi. 
 
 
Pak Emil, Selamat Hari Ulang Tahun, Salam hormat untuk ibu Roosmini. 
 
Dibandingkan dengan para senior di webinar ini, terutama Ibu Erna Witoelar dan 
Bapak Ismid Hadad, kesempatan saya berinteraksi secara professional dengan Pak 
Emil di bidang lingkungan hidup, baru 32 tahun saja, namun sesuai permintaan 
panitia untuk pandangan dalam menanggapi orasi yang baru saja disampaikan 
Alhamdulillah, komunikasi kami telah melintasi ranah birokrasi, masyarakat sipil dan 
perubahan iklim global (untuk pengalaman terkait krisis iklim saya berterima kasih 
pada Bapak Rachmat Witoelar atasan saya selama 15 tahun) 
 
90 tahun Prof. Emil Salim merupakan anugerah bagi khazanah ilmu di dunia, karena 
selama puluhan tahun berkarya produktif Pak Emil menghasilkan ragam karya 
dengan kredibilitas yang terus meningkat baik teoretis maupun praktis. 
 
 
Pahit Darah 
 

Mungkin banyak yang ingin mengetahui 
resep pahit darah Pak Emil, istilah lain 
untuk panjang umur.  
 
Para peneliti di Harvard Medical School 
menyimpulkan bahwa disamping gaya 
hidup, DNA juga merupakan faktor penentu 
umur panjang seseorang. Selain itu, aspek 
mindset, terutama pola pikir optimistik, 

menambah umur seseorang sebanyak 15 % untuk perempuan, dan 11% untuk laki-
laki. 
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Seperti ditulis Pak Emil dalam artikel Recollections of My Career yang diterbitkan 
oleh Bulletin of Indonesian Economic Studies 23 tahun yang lalu: 
 
Ibunda Pak Emil mendorong anak-anaknya untuk mencari tahu lebih banyak tentang 
agama Islam dan mendapatkan pendidikan sebanyak mungkin, berharap bahwa 
semua anaknya akan menjadi dokter.  
 
Sedangkan ayahanda, mendorong anak-anaknya bekerja keras untuk mencapai 
puncak dalam pekerjaan apa pun, dan selalu mengajak anak-anak berjalan-jalan di 
hutan selama liburan, antara lain untuk mencari buah durian yang enak, di kotoran 
gajah.  
 
 
Pola Pikir dan Interaksi dengan Alam 
 
Demikianlah, pola pikir Pak Emil sebagai begawan lingkungan, terbentuk karena ibu 
menempa ketertarikannya pada agama dan pendidikan, sedangkan ayah 
meningkatkan kapasitasnya untuk logika, dan cinta pada alam. 
 
Sir David Attenborough, penyiar televisi dan naturalis Inggris yang sudah berkiprah 
selama 60 tahun mengatakan di World Economic Forum di Davos, bahwa manusia 
memiliki mekanisme penghancur yang mengerikan sehingga dapat memusnahkan 
makhluk hidup dan lingkungannya tanpa sadar. Para pemimpin dunia bereaksi 
sangat lambat terhadap krisis iklim. Ini karena sejak Revolusi Industri hubungan 
antara masyarakat perkotaan dengan alam semesta makin menjauh, sehingga 
manusia tidak menyadari dampak tindakan mereka terhadap ekosistem global. 
 
Melalui COVID-19, Planet Bumi memberikan pelajaran bahwa selama ini manusia 
menerapkan cara hidup individualistis yang mengabaikan nasib lingkungan 
hidupnya.  
 
Jika roda ekonomi tetap dijalankan seperti sekarang, Bumi akan terus menciptakan 
krisis demi krisis, seperti banjir, cuaca ekstrem, meningkatnya permukaan laut, 
gagalnya pasokan pangan, dan berjangkitnya lebih banyak virus. 
 
Sebuah ulasan di majalah ilmiah Nature menyimpulkan, meskipun wilayah dengan 
keanekaragaman hayati tinggi dapat menjadi sumber bibit penyakit baru, semakin 
banyak bukti bahwa hilangnya keanekaragaman hayati dapat meningkatkan 
penularan penyakit. Ilmuwan menyarankan untuk melestarikan daerah dengan 
keanekaragaman hayati endemik, yang hanya ada di wilayah geografis tertentu, agar 
prevalensi penyakit menular dapat berkurang. 
 
 
Futurisme 
 
Dalam buku “The Future We Choose: Surviving the Climate Crisis,”  
Penulis Christiana Figueres dan Tom Rivett-Carnac merekomendasikan  
pola pikir untuk aktivisme iklim yang bertumpu pada tiga sikap: optimisme radikal, 
kelimpahan yang tiada habisnya, dan regenerasi radikal. 
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Optimisme radikal untuk memerangi pesimisme dan penolakan (denialism). 
Kelimpahan yang tiada habisnya, adalah perasaan bahwa ada sumber daya yang 
cukup untuk semua orang, untuk memerangi daya saing. Regenerasi radikal berarti 
merawat alam dan diri sendiri, untuk memerangi eksploitasi. 
 
Setelah perubahan pola pikir ada transformasi menjadi aksi yang dapat dilakukan 
untuk menyikapi krisis iklim. Figueres dan Rivett-Carnac mengusulkan berbagai aksi, 
yaitu memandang masa depan,  mempertahankan kebenaran, menganggap diri 
sebagai warga, penghijauan, investasi ekonomi bersih, meningkatkan kesetaraan 
gender, menggunakan teknologi secara bijak, dan ikut terlibat dalam politik. 
 
Dari orasinya, kita mencermati karakter Pak Emil sebagai seorang futuris yang 
menggambarkan apa yang mungkin terjadi di masa depan dan mempersiapkan 
perubahan yang akan datang.  
 
Futuris memiliki latar belakang 
keilmuan, menggunakan berbagai 
cabang pengetahuan, hasil 
penelitian, data, informasi ribuan 
publikasi, dan analisis berdasarkan 
trend yang berkembang.  
 
Ia cenderung mengambil perspektif 
yang lebih luas, mempertimbangkan 
cakrawala waktu yang lebih lama, dan memasukkan lebih banyak faktor dalam 
studinya dibandingkan analis ekonomi, spesialis teknologi, kritikus sosial ataupun 
komentator politik.  
 
Jika saya boleh menambahkan, sebenarnya, rentang waktu yang disarankan oleh 
futuris untuk mempelajari skenario dan strategi masa depan adalah 10 tahun. Jadi di 
tahun 2020 ini, idealnya kita meneropong apa yang mungkin akan terjadi di tahun 
2030. 
 
Mengapa demikian, karena para ahli psikologi dan juga peneliti bisnis mempelajari 
bahwa manusia memiliki fleksibilitas mental untuk berpikir 10 tahun ke depan. 
 
Sepuluh tahun adalah waktu yang cukup lama bagi kita untuk percaya bahwa segala 
sesuatunya bisa berbeda, misalnya untuk adopsi teknologi baru maupun untuk 
perubahan sosial 
 
Akan tetapi, studi dari Institute for the Future menyimpulkan bahwa lebih dari 
setengah penduduk dunia sangat jarang berpikir tentang 10 tahun ke depan.  
 
 
Krisis Iklim 
 
Kurangnya pemikiran ke masa depan mungkin dapat menjawab pertanyaan 
mengapa banyak yang mengabaikan krisis iklim saat ini yang dampaknya tidak saja 
merusak kualitas lingkungan, akan tetapi juga membahayakan kesehatan manusia, 
keamanan pangan, kegiatan pembangunan ekonomi, pengelolaan sumberdaya 
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alam, dan infrastruktur fisik. 
 
Sebagai masalah lingkungan global, maka untuk menyikapi krisis iklim diperlukan 
mobilisasi sumber daya secara global pula melalui mitigasi (mengurangi level gas-
gas rumah kaca penyebab perubahan iklim akibat kegiatan manusia) dan adaptasi 
(meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim) yang ditetapkan 
melalui kesepakatan internasional. 
 
Pak Emil mungkin adalah satu-satunya tokoh yang selama hampir 50 tahun, baik 
sebagai pejabat maupun pakar, terlibat dan terus mengikuti dari cikal bakal, proses 
panjang, sampai ditetapkannya berbagai kesepakatan dunia tentang pembangunan 
berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan juga perubahan iklim.  
 
Kesepakatan paling fenomenal sampai saat ini, tercapai pada tahun 2015, yaitu:  
 

 
1. Agenda Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Sustainable Development 
Goals) guna mengakhiri kemiskinan, 
mengurangi kesenjangan dan melindungi 
lingkungan pada 2030 

 
 
 

2. Persetujuan Paris (Paris Agreement) untuk memerangi perubahan iklim, 
melaksanakan berbagai aksi dan investasi menuju masa depan yang rendah 
karbon, berdaya tahan dan berkelanjutan yang diberlakukan pasca 2020. 

 
Pengambilan keputusan kolektif global merupakan hal yang tidak mudah, karena 
menyangkut berbagai masalah teknis yang rumit, serta kepentingan ekonomi dan 
politik Para Pihak. Perundingan juga merujuk pada keputusan-keputusan 
pertemuan sebelumnya, sehingga membutuhkan waktu cukup lama.    
 
Kesepakatan internasional memerlukan ratifikasi dan pelaksanaannya pun 
memerlukan komitmen tersendiri dan pengawalan dari para pemangku 
kepentingan. Ini tidak luput dari pengamatan dan tanggapan Pak Emil.  
 
 
Birokrasi dan Masyarakat Madani 
 
Problem lingkungan akibat kegiatan manusia umumnya disebabkan oleh 
penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, tanpa memikirkan generasi 
mendatang. Selain itu juga karena limpahan pencemar yang melebihi kapasitas 
lingkungan untuk menyerapnya. 
 
Pelbagai masalah baru terus bertambah, bersamaan dengan gelombang data yang 
terus menyerbu, mencerminkan dampak kegiatan manusia yang semakin mencemari 
lingkungannya. 
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Kasus lingkungan lokal maupun nasional dapat digambarkan sebagai persoalan 
yang sehari-hari dialami langsung oleh masyarakat seperti pencemaran sungai 
dan  polusi udara. Masalah lingkungan regional meliputi perkara antar negara seperti 
kebakaran hutan dan lahan serta masuknya sampah impor tanpa sepengetahuan 
negara penerimanya. Sedangkan contoh masalah lingkungan global adalah krisis 
iklim, pemicu berbagai bencana yang mengancam penghidupan masyarakat. 

 
Sesungguhnya, dimensi masalah 
lingkungan hidup, baik yang ada di tingkat 
lokal, nasional, regional maupun global 
jauh melebihi kemampuan hanya satu 
kementerian atau lembaga untuk 
mengatasinya. 
 
 
 

 
Jika di masa lalu masalah lingkungan hidup menjadi tanggung jawab pemerintah 
untuk mengatasinya, kini peranan pelaku di luar unsur pemerintah (aktor non-
negara) semakin krusial. Mereka diperlukan untuk prakarsa kerja sama yang konkret, 
ambisius dan berkesinambungan. 
 
Termasuk dalam aktor non-negara adalah kota, wilayah dan entitas sub-nasional 
lainnya, dunia usaha, masyarakat sipil, masyarakat adat, perempuan, pemuda, dan 
perguruan tinggi. Mereka dapat bertindak sebagai entitas individual atau bermitra 
dengan pemangku kepentingan lainnya. 
 
Pak Emil sudah terbiasa pada kegiatan komunitas sejak masih menjadi mahasiswa 
dengan penelitian lapangan dan perjalanan ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa. 
Beliau peka terhadap bottom-up community development. Pengalaman itu serta 
masyarakat sipil yang membantunya tanpa pamrih sebagai Menteri Lingkungan 
pertama, membuatnya menghargai peran aktor non-negara.  
 
Sebagai Menteri, Pak Emil juga selalu mendorong terbentuknya pusat-pusat 
studi lingkungan di berbagai universitas untuk mengkaji berbagai konsep 
pembangunan berkelanjutan. 
 
Walaupun peran aktor non-negara diakui,  
fungsi pemerintah dan koordinasi antar 
kementerian/lembaga mutlak diperlukan, 
karena dari situlah ditetapkan peraturan 
perundang-undangan di 
bidang  lingkungan hidup yang jika 
ditegakkan akan memberikan dampak 
positif lebih besar dibandingkan dengan 
hanya upaya seseorang, ataupun sebuah 
organisasi.  
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Buku “Sejarah Pemikiran Indonesia Tahun 1967-1998” yang mengupas pemikiran 
para tokoh Indonesia, mencatat bahwa hal terpenting bagi Emil Salim adalah 
tindakan segera dari semua pihak dan semua orang untuk menyelamatkan planet 
Bumi karena yang dipertaruhkan adalah kehidupan itu sendiri.  
 
Jauh sebelum peran generasi muda dalam menyikapi krisis iklim global diakui di 
Markas besar PBB di Kota New York, Pak Emil sudah lantang menyatakan bahwa 
“melawan perubahan iklim adalah tindakan lintas generasi.” 
 
 
Call to Action 
 
Di akhir kata, merupakan sebuah kebanggaan jika kita semua dapat menetapkan 
“call for action” untuk melanjutkan legacy luhur Pak Emil menjaga Bumi ini dengan 
berbagai cara, antara lain: 
 

1. Selalu mempelajari berbagai masalah, dampak, solusi dan aksi masalah 
lingkungan lokal, nasional dan internasional 

2. Selalu membina jaringan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan baik 
pemerintah dan non-pemerintah di dalam negeri dan mancanegara  

3. Selalu berbagi ilmu dan informasi dengan menulis, mengajar, dan membahas  
- Inilah “Acts of Leadership,” tindakan kepemimpinan dalam arti 
sesungguhnya 

 
Pak Emil, sekali lagi Selamat hari Ulang 
Tahun. Terima kasih untuk senantiasa 
secara menggelegar menegaskan bahwa 
manusia belum kalah dalam melawan krisis 
lingkungan, meskipun Bumi sedang berada 
dalam keadaan sekarat. 
 
 
 

 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
*** 
 
 
Catatan: 
 
Climate Reality Indonesia merupakan perwakilan dari organisasi nirlaba The Climate 
Reality Project yang didirikan pada 2006. Saat ini ada 21,000 relawan tersebar di 
154 negara yang bergiat mengarusutamakan isu krisis iklim global dan menawarkan 
solusi inovatif dalam konteks pembangunan dan lingkungan hidup.  
 


