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BAB III 

 

PROBLEMATIKA KEHUTANAN DI INDONESIA 

 

 

Sebagai negeri kepulauan di kawasan katulistiwa, Indonesia memiliki area hutan hujan tropis 

dan lahan gambut yang unik karena lokasinya terpisah-pisah di sejumlah pulau besar dan 

lebih dari 13.000 pulau-pulau kecil.
1
Akan tetapi, warisan bumi yang kaya akan hutan telah 

lama diasumsikan sebagai sumber daya alam yang siap pakai demi kemakmuran ekonomi. 

Konsekuensinya, hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang dalam beberapa 

dasawarsa terakhir ini mengalami kehilangan wilayah hutan hujan tropis dengan laju tertinggi 

di dunia.
2
Bab ini akan dimulai dengan refleksi sejarah permasalahan hutan di Indonesia dan 

upaya untuk mengatasinya sebelum adanya program REDD+. Selanjutnya akan diuraikan 

mengenai bagaimana Indonesia memasuki era REDD+. 

A. KILAS SEJARAH PROBLEMATIKA HUTAN DI INDONESIA 

Sampai dengan tahun 1950-an, sebagian besar daratan Indonesia, khususnya di pulau-pulau 

luar Jawa masih terliputi dengan rapat oleh hutan hujan tropis. Tipe-tipe utama hutan yang 

ada berkisar dari hutan-hujan tropis sepanjang musim di Sumatera dan Kalimantan hingga 

hutan-hutan musiman dan padang rumput sabana di Kepulauan Sunda Kecil serta hutan-hutan 

tanah rendah dan hutan pinus di Papua. Selain itu, lebih dari 4 juta hektar hutan 

mangrovejuga menutupi tepian pantai-pantai di Indonesia. Namun, dalam waktu 50 tahun 

terakhir, 40% dari hutan tersebut telah dibabat habis. Diperkirakan bahwa wilayah tutupan 

hutan berkurang drastis dari 162 juta hektar menjadi tinggal 98 juta hektar. Sayangnya,  

                                                
1Ellicott, Karen dan Susan B. Gall (eds.) (2003)Junior Worldmark Encyclopedia of Physical Geography Volume 

3 Indonesia to Mongolia. Farmington Hills, MI: Gale Group Inc., hlm. 1-6. 
2FWI/GFW, The State of the Forest: Indonesia. (Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington 

DC: Global Forest Watch, 2002), hlm. xi. 
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“…the rate of forest loss is accelerating. On average, about 1 million ha per year were 

cleared in the 1980s, rising to about 1.7 million ha per year in the first part of the 1990s. 
Since 1996, deforestation appears to have increased to an average of 2 million ha per year… 

Indonesia’s lowland tropical forests, the richest in timber resources and biodiversity, are 

most at risk.”
3
 (…laju penggundulan hutan justru meningkat. Rata-rata, sekitar 1 juta hektar 

setiap tahun hutan alam dibabat di tahun 1980-an, dan meningkat menjadi 1,7 juta hektar di 
tahun 1990-an. Sejak 1996, deforestasi meningkat hingga 2 juta hektar per tahun … Hutan-

hutan tropis dataran renda di Indonesia, sumber terkaya kayu hutan dan keanekaragaman 

hayati lah yang terutama terancam).   

 

 

Grafik berikut ini menunjukkan betapa semakin meningkatnya laju kehilangan lahan 

hutan di Indonesia dari tahun-ke-tahun (2000 s.d 2012). 

 

Grafik 3.1Luasnya kemusnahan hutan asli di Indonesia tahun 2001-2012. (Per pulau 

maupun Indonesia secara keseluruhan)Sumber: Margono dkk., 2014. 

 

Permasalahan kehutanan yang memburuk tersebut mendorong Consultative Group on 

Indonesia (CGI), dalam pertemuan antaranya pada bulan Oktober 2000, mendesak 

pemerintah Indonesia untuk mengkonstruksi sebuah perencanaan strategis berkaitan dengan 

kehutanan dan kebjakan kehutanan. Sebagai jawabannya, pada tahun 2000, Menteri 

Kehutanan Republik Indonesia membuat sebuah komitmen yang meliputi tiga kelompok, 

yakni:  

                                                
3Ibid. 
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(1) membentuk koordinasi antardepartemen;  

(2) mengkonstruksi Program Hutan Nasional; dan, 

(3) mempersiapkan aksi segera untuk menanggapi isu-isu yang ditekankan oleh CGI 

tersebut.
4
 

 

Koordinasi antardepartemen sangat diperlukan karena masalah kehutanan bersifat 

multidimensi dan kompleks. Urusan kehutanan tidak hanya melibatkan kementerian 

kehutanan saja, namun juga menyangkut kementerian perindustrian dan perdagangan, 

kementerian pertanian, bahkan juga menyangkut pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu 

koordinasi antarlembaga sangat diperlukan agar permasalahan kehutanan yang kompleks 

dapat diselesaikan secara bersama-sama. Program Hutan Nasional juga akan menjadi 

pedoman tata-kelola hutan yang dapat menjamin keserasian antara keperluan sumber daya 

hutan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Sementara aksi segera untuk menanggapi 

desakan CGI tersebut dilakukan untuk menunjukkan keseriusan pemerintah RI dalam 

mengatasi problem-problem kehutanan yang selama ini muncul dengan jelas berupa makin 

menyusutnya tutupan hutan hujan tropis di Indonesia. Dan dengan luas serta tersebarnya 

wilayah hutan di pelosok Indonesia, maka kebijakan pemerintah di tingkat pusat, sekalipun 

telah koordinatif secara horizontal, tetap memerlukan koordinasi vertikal dengan pemerintah-

pemerintah daerah. Oleh karena itu kebijakan tersebut harus dielaborasi dalam rencana-

rencana aksi yang mencerminkan koordinasi horizontal maupun vertikal tersebut. 

Tindakan-tindakan yang menjadi turunan dari ketika kebijakan tersebut, yakni:
5
 

1. Menggalang kerja sama dan koordinasi dari kementerian lain dengan kementerian 

untuk menerapkan penegakan  hukum yang kuat bagi para pembalak liar, 

                                                
4
Ibid. hlm. 67. 

5Komitmen 1 s.d 8: “Indonesia: Environment and Natural Resource Management in a Time of 

Transition.”(Washington 

D.C. World Bank, 2001). Komitmen 9 sd 12: “Rencana Aksi Komitmen Pemerintah Bidang Kehutanan”. 

Jakarta, Indonesia: Kementerian Kehutanan,November 2000. 
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khususnya mereka yang beroperasi di hutan-hutan taman nasional, serta menutup 

tempat-tempat penggergajian ilegal. 

2. Meningkatkan penilaian sumber daya hutan (forest resource assessment)sebagai 

sebuah basis formulasi Program Hutan Nasional (PHN). 

3. Mengevaluasi kebijakan konversi hutan dan memberlakukan moratorium terhadap 

seluruh konversi hutan alam hingga PHN disepakati. 

4. Menyederhanakan dan merestrukturisasi industri berbasis-kayu untuk 

menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran atas bahan-bahan mentah dan 

meningkatkan daya kompetisinya. 

5. Menutup industri-industri perkayuan yang memiliki utang besar di bawah 

pengawasan Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) dan mengaitkan 

dengan kebijakan penghapusan utang dan penurunan kapasitas produksi. 

6. Menghubungkan program penghutanan kembali (reforestasi) dengan industri-

industri hutan yang telah ada dan yang tengah dibangun. 

7. Menghitung ulang (rekalkulasi) harga wajar (real value) kayu hutan. 

8. Menggunakan proses-proses desentralisasi sebagai alat untuk meningkatkan 

manajemen hutan lestari (sustainable forest management). 

9. Mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan. 

10. Merumuskan Program Hutan Nasional – PHN (National Forest Program– NFP). 

11. Mengatasi isu-isu kepemiikan hak guna lahan terhadap kawasan hutan. 

12. Meningkatkan sistem manajemen kehutanan. 

 

Namun demikian, implementasi dari perumusan komitmen-komitmen tersebut di 

lapangan ternyata bukan perkara mudah.. Kenyataannya, hingga tahun 2001, tak lama 

berselang pasca pertemuan sela CGI tersebut, Menteri Kehutanan RIMarzuki Usman 

menyatakan bahwa Indonesia tidak harus memenuhi poin-poin komitmen tersebut. Lebih-

lebihjika pemenuhan janji itu dikaitkan dengan atau merupakan salah satu syarat untuk 

mendapatkan utang luar negeridari CGI.
6
Dalam pertemuan sela tanggal 21 sampai dengan 24 

April 2001,CGI pun lantas membicarakan apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh 

Indonesia berkaitan dengan masalah kehutanan tersebut. 

                                                
6“Liputan 6,” SCTV, 16 April 2001 
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B. INDONESIA MEMASUKI REZIM REDD 

Implementasi program REDD di negara-negara sedang berkembang adalah sebuah kerja 

sama internasional untuk menyubsidi emisi karbon global melalui penyediaan kompensasi 

finansial bagi negara-negara yang berkomitmen untuk mengurangi laju deforestasi dan 

degradasi hutannya. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam CoP ke-13, REDD bertujuan 

untuk menjadi sebuah pendekatan menyeluruh untuk melakukan mitigasi terhadap problem 

lingkungan hidup global, meliputi: 

“Policy approaches and positive incentives on issues relating to reducing emissions from 

deforestation and forest degradation in developing countries; and the role of conservation, 
sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing 

countries.”
7
 (Pendekatan kebijakan dan insentif positif terhadap isu yang berhubungan 

dengan deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara sedang berkembang; dan peran 
konservasi, manajemen hutan lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan di negara-

negara sedang berkembang).   

Sebelum adanya program REDD, mekanisme yang tersedia di UNFCCC dan juga 

Protokol Kyoto terbatas pada mekanisme pembangunan yang bersih dengan tidak 

menggunakan bahan baku hutan (aforestasi) dan juga penghutanan kembali (reforestasi). 

Program itu disebut “Aforestation/Reforestation Clean Development Mechanism”disingkat 

“A/R CDM”. Program tersebut berkaitan dengan upaya penyerapan dan penyimpanan karbon 

melalui proses penanaman kembali. Inisiatif ini diajukan oleh Kosta Rika, Papua Niugini 

(PNG) dan Koalisi Bangsa-bangsa Hutan Hujan (the Coalition for Rainforest Nations)di 

dalam Conference of Parties (CoP) ke-11 di Montreal Kanada pada tahun 2005.
8
 

Sementara di dalam skema REDD, pada dasarnya terdapat tiga tingkat yang 

mencerminkan  lingkup kegiatannya untuk menentukan seberapa jauh rencana aksi dapat 

menyesuaikan dengan kebutuhan, apakah hanya deforestasi (RED), atau deforestasi dan 

degradasi hutan (REDD), atau REDD plus peningkatan (REDD+).
9
Keputusan untuk memilih 

                                                
7Parker dkk., hlm. 14. 
8Ibid. 
9Ibid. hlm. 20. 
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salah satu dari lingkup tersebut menentukan tiga elemen berikutnya, yakni: reference level 

(seberapa pengurangan emisi yang dapat diperhitungkan? Untuk periode berapa lama?); 

financing (dari mana sumber dana berasal?Apakah terdapat mekanisme ganda?); dan, 

distribution (ke mana uangnya akan dibayarkan? Apakah ada mekanisme tambahan untuk 

menghargai cadangan karbon?)”
10

 

Grafik 3.1 di atas memperlihatkan bahwa setelah fase Persiapan REDD+ dimulai di 

tahun 2009, ternyata trendeforestasi memang menurun. Tetapi hal tersebut hanya berlangsung 

selama satu tahun dan setelah itu  laju penebangan hutan kembali menunjukkan kenaikan, 

khususnya di Kalimantan dan Sulawesi. Dan di tahun berikutnya, Sumatera mengikuti 

kecenderungan tersebut. Padahal, dari tahun 2009 hingga 2012 adalah periode penerapan atau 

impementasi fase kesiapan program REDD+ tersebut. Dengan demikian, secara umum dapat 

diduga bahwa tidak terdapat dukungan serius pada tingkat kebijakan untuk mendukung 

kesiapan lebih lanjut dari implementasi program REDD+.  

Sedangkan data lain yang berbeda menunjukkan bahwa korelasi antara REDD+ dan 

laju deforestasi berbanding lurus pada kondisi sebelum implementasi fase kesiapan. Laju 

deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia relatif tinggi, dan setelah implementasi laju 

deforestasi dan degradasi hutan tersebut menunjukkan trend menurun secara signifikan, 

sebagaimana tampak pada Tabel 3.2 sebagai berikut: 

  

                                                
10Ibid. hlm. 19. 
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Tabel 3.1. Korelasi antara REDD+ dan laju deforestasi di Indonesia 

Periode Laju Deforestasi 

(juta hektar per tahun) 
Catatan 

1997-2000 3,50 Sebelum REDD+ 

2001-2003 1,08 Sebelum REDD+ 

2003-2004 3,80 Sebelum REDD+ 

2004-2006 1,70 Sebelum REDD+ 

2007-2009 0,83 Setelah REDD+ 

2009-2011 0,50  Setelah REDD+ 

 
Sumber: http://indoprogress.com/2014/02/ironi-redd-di-indonesia-cerita-dari-kalimantan-

tengah/  diakses tanggal 15 Januari 2017. 

 

 

Penurunan drastis dari laju deforestasi terjadi pada periode terakhir sebagaimana 

tampak pada tabel di atas, yakni dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Bisa dibilang 

hanya dalam waktu dua tahun, laju deforestasi tersebut turun dari 1,7 juta hektar menjadi 0,83 

juta hektar dan kemudian 0,5 juta hektar. Kecenderungannya tampak bagus, namun demikian, 

data tersebut masih diperselisihkan sebab menurut tabel sebelumnya, LD tetap tinggi, yakni 

di angka 0,84 juta hektar per tahun.  

Mungkin saja perbedaan dalam mendefinisikan apa yang disebut dengan “hutan” 

adalah sumber dari gambaran yang optimistik tersebut. Jika kita perbandingkan dengan data 

yang diilustrasikan pada Gambar 3.1di atas, kita akan dapat melihat perbedaannya.  

Dalam hal ini, pemerintah mendefinisikan bahwa “hutan” dalam istilah administratif, 

terutama didasarkan atas kedudukan hukum dari suatu wilayah tertentu, dan tidak selalu 

memiliki kaitan dengan tetumbuhan yang nyata-nyata ada di wilayah tersebut. Akibatnya, 

kawasan yang secara legal dicatat sebagai hutan adalah hutan, sekalipun tidak terdapat satu 

pohon pun yang tumbuh di atasnya. Bahkan kawasan-kawasan yang telah dikonversi dari 

http://indoprogress.com/2014/02/ironi-redd-di-indonesia-cerita-dari-kalimantan-tengah/
http://indoprogress.com/2014/02/ironi-redd-di-indonesia-cerita-dari-kalimantan-tengah/
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hutan alam yang ditebang habis dan dijadikan perkebunan monokultur yang produktif semisal 

kelapa sawit, karet, eukaliptus, akasia, atau kakao, masih digolongkan sebagai hutan. 

Sementara itu, para aktivis lingkungan hidup menggunakan definisi yang ketat mengenai 

hutan yakni suatu ekosistem rumit yang tumbuh secara alami dan meliputi banyak spesies 

pepohonan dan tanaman, dan juga dihuni oleh berjenis-jenis spesies hewan liar. Dari definisi 

yang terakhir ini, sekali hutan alami tersebut ditebang habis, hal itu sudah dapat disebut 

sebagai deforestasi, terlepas dari apakah ada usaha untuk menutupinya kembali dengan 

berbagai jenis tanaman perkebunan sebagaimana contoh di atas. Sekali hutan alami dibabat 

habis, maka hutan tersebut tidak bisa lagi dikembalikan dalam waktu yang relatif singkat, 

apalagi sekadar “digantikan” oleh tanaman perkebunan. 

Dari pembahasan dalam bab ini diketahui bahwa hingga program REDD dicanangkan, upaya-

upaya untuk mengatasi masalah kehutanan di Indonesia, terutama menyangkut deforestasi da 

degradasi hutan, belum megalami kemajuan yang berarti. Bahkan di dalam bab selanjutnya 

akan dibuktikan bahwa sekalipun sudah menggunakan skema mutakhir yang secara jangka 

panjang akan saling menguntungkan, tetap saja program tersebut tidak berjalan efektif, atau 

dengan kata lain gagal. 


