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Pengantar 

 
Target penurunan emisi yang telah disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
sebesar 26% hingga 2020 pada Pertemuan Iklim di Kopenhagen 17 Desember 2009 lalu--bahkan 
tingkat penurunannya bisa mencapai 41% jika ada bantuan internasional—perlu memperhatikan 
rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota serta peta penunjukan kawasan hutan 
yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan. 
 
Terhadap target penurunan emisi 26% tersebut, perlu digarisbawahi bahwa Pemerintah Indonesia 
telah berkomitmen untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan sebesar 51,2% karena dari 
target 26% penurunan emisi tersebut, 13,3% di antaranya adalah ditargetkan dari sektor 
kehutanan. Tidak hanya itu, sektor kehutanan juga “terikut” dalam target penurunan emisi dari 
pemanfaatan lahan gambut karena luasan lahan gambut yang berada di dalam kawasan hutan 
cukup signifikan. Target penurunan emisi dari lahan gambut ditargetkan sebesar 9,5%--atau 
sebesar 36,5% dari target penurunan emisi sebesar 26%.  
 
Artinya, jika penurunan emisi dari sektor kehutanan ditambahkan dengan target penurunan emisi 
dari pemanfaatan lahan gambut, maka kedua komponen tersebut menyumbang penurunan emisi 
sebesar 87,7% dari target penurunan emisi 26%. Pertanyaan yang mendasar dari target 
penurunan emisi dari sektor kehutanan dan pemanfaatan lahan gambut ini adalah sejauh mana 
komitmen Pemerintah Indonesia mengkonkritkan target tersebut hingga 2020. 
 
Laporan ini bertujuan untuk menunjukkan beberapa kasus penting yang perlu mendapat 
perhatian khusus dalam hal pencapaian target penurunan emisi Indonesia dari sektor kehutanan 
dan pemanfaatan lahan gambut—dengan mengacu pada peta penunjukan kawasan hutan yang 
merupakan basis data utama kawasan hutan dan kawasan bukan hutan.  
 
Di samping itu, laporan ini juga bermaksud untuk mengeksplorasi sejauhmana komitmen dan 
target Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi, baik dalam konteks sebagai komitmen 
politik maupun dalam upaya untuk mendapatkan insentif berupa kompensasi keuangan melalui 
mekanisme REDD-PLUS—yang merupakan mekanisme kompensasi keuangan terhadap inisiatif 
penurunan deforestasi dan degradasi yang memberikan manfaat terhadap biodiversitas, jasa-jasa 
ekosistem, dan masyarakat lokal, yang aksinya melibatkan para pihak.  
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Kasus 1: Konversi hutan alam di luar kawasan hutan 
 
Berdasarkan data Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia (Departemen Kehutanan, 2008), 
terdapat sebaran dan luasan Areal Penggunaan Lain (APL)—yang merupakan areal yang telah 
dikeluarkan dari kawasan hutan untuk selanjutnya dialokasikan bagi pembangunan di luar sektor 
kehutanan. Yang patut diperhatikan di sini adalah masih terdapatnya tegakan hutan seluas 7,08 
juta hektar di kawasan APL tersebut, masing-masing  1,05 juta hektar masih berupa hutan primer 
dan 6,03 juta hektar berupa hutan sekunder.  
 
Hutan primer di kawasan APL terkonsentrasi di dua pulau, yakni Pulau Kalimantan (33,64%) 
dan Papua (32,92%). Sedangkan kawasan APL yang bertegakan hutan sekunder terkonsentrasi di 
Pulau Kalimantan (40,76%) dan Sumatera (22,94%).  
 
Tabel 1: Sebaran Areal Bertegakan Hutan di Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL)   

Penutupan Lahan Pulau 
  Hutan Primer 

(ha) 
% Hutan Sekunder 

(ha) 
% 

Total Luas 
(ha) 

% 

Sumatera               52.800  5,03           1.384.400 22,94 1.437.200  20,29
Jawa               39.900  3,80                78.000 1,29 117.900  1,66
Kalimantan              353.400  33,64           2.459.600 40,76 2.813.000  39,71
Sulawesi              146.200  13,92              791.600 13,12 937.800  13,24
Bali & NT                96.400  9,18              888.800 14,73 985.200  13,91
Maluku                16.000  1,52              160.700 2,66 176.700  2,49
Papua              345.900  32,92              270.900 4,49 616.800  8,71
Total     1.050.600  100,00           6.034.000 100,00 7.084.600  100,00

Sumber: Diolah dari Data Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia (Departemen Kehutanan, 2008) 
 
Mengingat  masalah penurunan emisi tidak terkait dengan apakah areal hutan yang dideforestasi 
itu berada di dalam atau di luar kawasan hutan—karena tetap mengeluarkan emisi ketika terjadi 
deforestasi—maka walaupun kawasan APL adalah bukan merupakan kawasan hutan, namun 
deforestasi yang terjadi terhadap 7,08 juta hektar tetap akan mengeluarkan emisi dan tetap 
dihitung emisi dari deforestasi hutan.  
 
Padahal, kawasan APL tersebut telah dialokasikan untuk dikonversi sebagai areal pembangunan 
di luar sektor kehutanan secara legal, baik berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi dan 
kabupaten/kota maupun mengacu pada peta penunjukan kawasan hutan Departemen Kehutanan.    
Komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi sebesar 26%--yang mayoritasnya 
bersumber dari hutan—tentu perlu merespon persoalan tegakan hutan di luar kawasan hutan 
(APL) tersebut. Pertanyaan yang perlu direspon oleh Pemerintah Indonesia setidaknya 
menyangkut empat hal berikut:  
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1) Apakah areal hutan primer dan sekunder seluas 7,08 juta hektar yang telah dialokasikan 
menjadi areal pembangunan di luar sektor kehutanan tersebut tetap diteruskan (dapat 
dikonversi) seperti yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang di daerah-daerah dan 
peta penunjukan kawasan hutan Departemen Kehutanan (business as usual)? 

2) Apakah Pemerintah Indonesia akan membatalkan rencana konversi areal hutan seluas 
7,08 juta hektar tersebut melalui revisi tata ruang di daerah-daerah dan 
mengembalikannya kembali ke dalam kawasan hutan tetap melalui peta penunjukan 
kawasan hutan Departemen Kehutanan? 

3) Berapa persen dari areal APL berhutan yang tetap dikonversi sesuai dengan rencana tata 
ruang di daerah-daerah dan peta penunjukan kawasan hutan Departemen Kehutanan? 

4) Atau, berapa persen dari areal APL berhutan seluas 7,08 juta hektar tersebut yang akan 
direncanakan untuk dikonversi, akan dibatalkan dengan menggunakan mekanisme 
kompensasi keuangan melalui REDD-PLUS?  

 
Terhadap keempat pertanyaan tersebut di atas, Pemerintah Indonesia perlu memperjelas 
keputusan politiknya secara transparan terhadap kebijakannya dalam “memperlakukan” areal 
seluas 7,08 juta hektar tersebut. Ini sesuai dengan pidato Presiden Yudhoyono di Kopenhagen 
yang menyebutkan betapa pentingnya transparansi, sehingga tak ada alasan untuk menghindari 
transparansi dalam hal penurunan emisi. 
 
Kasus 2: Konversi hutan alam di kawasan hutan yang dicadangkan untuk dikonversi 
 
Tantangan yang tak kalah krusialnya dalam hal mencapai target penurunan emisi dari sektor 
kehutanan adalah masih luasnya areal bertegakan hutan di kawasan Hutan Produksi yang Dapat 
Dikonversi (HPK). Kawasan HPK adalah bukan kawasan hutan tetap, yang secara ruang 
dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, dan 
perkebunan.  
 
Tabel 2: Sebaran Areal Bertegakan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Dapat Dikonversi (HPK)  

Penutupan Lahan Pulau 
 Hutan Primer 

(ha) 
% Hutan Sekunder 

(ha) 
% 

Total Luas 
(ha) 

% 

Sumatera 48.300  0,95 851.100 14,83       899.400  8,30
Jawa - - - -                 -  -
Kalimantan 32.300  0,63 1.761.800 30,70    1.794.100  16,57
Sulawesi 43.400  0,85 240.200 4,19       283.600  2,62
Bali & NT 3.000  0,06 11.700 0,20        14.700  0,14
Maluku 234.700  4,61 911.500 15,88    1.146.200  10,58
Papua 4.729.500  92,90 1.962.300 34,19    6.691.800  61,79
Total 5.091.200  100,00 5.738.600 100,00  10.829.800  100,00

Sumber: Diolah dari Data Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia (Departemen Kehutanan, 2008) 
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Mengacu pada data Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia (Departemen Kehutanan, 2008), 
luas kawasan HPK yang masih berupa hutan primer dan sekunder mencapai 10,83 juta hektar, 
masing-masing 5,09 juta hektar adalah hutan primer dan 5,74 juta hektar adalah hutan sekunder. 
Dari 5,09 juta hektar hutan primer di kawasan HPK, 92,90% berada di Pulau Papua. Sedangkan 
sebaran hutan sekunder yang terdapat di kawasan HPK, 34,19% terdapat di Pulau Papua dan 
30,70% di Pulau Kalimantan. 
 
Kawasan HPK merupakan kawasan prioritas yang bisa dilepas untuk dialokasikan menjadi areal 
pembangunan di luar kehutanan. Walaupun Pemerintah Indonesia memprioritaskan pelepasan 
kawasan HPK yang tak berhutan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan, namun tidak semua 
kabupaten/kota memiliki kawasan HPK yang tak berhutan. Artinya, akan ada usulan-usulan 
pelepasan kawasan HPK berhutan.  
 
Saat ini saja, usulan-usulan pelepasan kawasan dari provinsi dan kabupaten/kota tidak terbatas 
pada kawasan HPK saja, namun juga sudah meliputi kawasan hutan tetap seperti kawasan 
lindung dan hutan produksi. Kondisi ini disebabkan karena tidak semua provinsi dan 
kabupaten/kota memiliki kawasan HPK dan APL, sementara kebutuhan lahan meningkat. 
Kondisi ini merupakan tantangan tersendiri yang juga perlu direspon secara serius dalam konteks 
target penurunan emisi. 
 
Terkait dengan penurunan target emisi dari sektor kehutanan, maka Pemerintah Indonesia tentu 
harus mengambil kebijakan yang jelas dan tegas terhadap areal pencadangan yang berasal dari 
kawasan HPK berhutan tersebut. Pertanyaan mendasar yang perlu dikemukakan di sini adalah: 
 

1) Apakah Pemerintah Indonesia tetap mencadangkan kawasan HPK berhutan seluas 10,83 
juta hektar yang secara ruang telah dicadangkan untuk menjadi areal pembangunan di 
luar sektor kehutanan (business as usual)? 

2) Apakah Pemerintah Indonesia akan membatalkan pencadangan areal HPK berhutan 
seluas 10,83 juta hektar tersebut, dan kemudian memasukkan kembali areal HPK 
berhutan tersebut menjadi kawasan hutan tetap? 

3) Berapa persen dari areal HPK berhutan yang tetap direncanakan akan dilepas untuk 
dikonversi bagi kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan? 

4) Atau, berapa persen dari areal HPK berhutan seluas 10,83 juta hektar yang direncanakan 
untuk dikonversi, akan dibatalkan dengan menggunakan mekanisme kompensasi 
keuangan melalui REDD-PLUS? 

 
Terhadap keempat pertanyaan tersebut, kembali perlu ditegaskan bahwa Pemerintah Indonesia 
perlu mengambil kebijakan yang jelas dan konkrit mengingat target penurunan emisi 2020 sangat 
tergantung, di antaranya, pada rencana pencadangan areal HPK berhutan untuk dikonversi 
menjadi areal pembangunan di luar sektor kehutanan.   
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Kasus 3: Deforestasi dari aktivitas HPH 
 
Studi Greenomics Indonesia (Desember 2009) menunjukkan, mengacu pada rencana bisnis HPH 
yang beroperasi di Indonesia, sedikitnya terdapat 110 perusahaan HPH yang beroperasi pada 
areal konsesi seluas 8,14 juta hektar. Luas areal yang akan ditebang hingga 2018 sedikitnya 
mencapai 1,54 juta hektar dengan volume kayu hasil tebangan sedikitnya 59,45 juta meter kubik 
dengan nilai kayu sebesar Rp 65,96 triliun.  
 
Tabel 3: Sebaran Pemanfaatan Hutan oleh HPH Berdasarkan Rencana Bisnis 110 HPH  

Rencana Penebangan HPH Pulau Jumlah 
(unit) 

Luas  
Areal Izin 

(ha) 

Luas Tutupan 
Hutan Primer 

(ha) 

Luas Tutupan 
Hutan Bekas 

Tebangan  
(ha) 

Luas  
(ha) 

Volume  
(m3) 

Sumatera 6      335.574         68.102      170.462 80.098  6.109.992 

Kalimantan 73   5.073.901    1.264.677   2.870.318 915.179  37.702.748 

Papua 12   1.726.460    1.247.142      384.827 315.901    8.120.897 

Maluku 14      726.249       216.888      352.536 135.672  5.477.824 

Sulawesi 5      275.390       134.661      107.881 97.657  2.039.114 

Total 110   8.137.574    2.931.470   3.886.024 1.544.507  59.450.574 

Sumber: Studi Greenomics Indonesia (Desember 2009) berdasarkan rencana bisnis HPH (2008-2018)                        
 
Jika mengacu pada target penurunan emisi dari sektor kehutanan, berarti hingga 2018 saja, 
terdapat 1,54 juta hektar akan ditebang (deforested), yang tentu saja menyumbang emisi ke 
atmosfir cukup signifikan. Pertanyaan yang relevan untuk diajukan di sini adalah: 
 

1) Apakah Pemerintah Indonesia akan terus melanjutkan aktivitas HPH berdasarkan rencana 
bisnis yang telah disetujui dan disahkan oleh Departemen Kehutanan (business as usual), 
yang akan berakibat pada terjadinya deforestasi sedikitnya seluas 1,54 juta hektar hingga 
2018? 

2) Apakah Pemerintah Indonesia berencana membatalkan rencana bisnis perusahaan-
perusahaan HPH tersebut, kemudian menawarkan kompensasi REDD-PLUS, sehingga 
terjadi moratorium HPH? 

3) Jika diambil kebijakan moratorium HPH melalui kompensasi REDD-PLUS, bagaimana 
langkah-langkah Pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi pemenuhan kebutuhan 
bahan baku industri kayu dan kebutuhan domestik masyarakat, serta ekses-ekses lainnya 
seperti semakin meningkatnya aktivitas pembalakan liar dan masalah ketenagakerjaan 
serta persoalan multiplier effect? 

4) Atau, berapa persen dari areal 1,54 juta hektar yang akan ditebang tersebut, direncanakan 
untuk ditunda dengan memberikan kompensasi keuangan melalui mekanisme REDD-
PLUS? 
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Dalam hal Pemerintah Indonesia tetap menjalankan rencana bisnis HPH—seperti yang telah 
disetujui dan disahkan oleh Departemen Kehutanan—Pemerintah Indonesia tentu harus 
mengestimasi tingkat emisi yang akan dikeluarkan dari aktivitas HPH tersebut agar sumber emisi 
dari sektor kehutanan dapat secara transparan terinformasikan kepada publik luas. Ini sesuai 
dengan pidato Presiden di Kopenhagen bahwa Indonesia akan terbuka soal rencana dan 
kemajuan dalam hal penurunan target emisi.   
 
Kasus 4: Deforestasi dari aktivitas HTI 
 
Pembangunan HTI melibatkan proses penyiapan lahan melalui aktivitas pembersihan lahan 
(land-clearing) hutan alam—yang menurut Departemen Kehutanan telah melalui proses 
“pemilahan” (deliniasi); yakni memilah areal hutan produksi alam yang masih produktif dan 
yang berfungsi sebagai kawasan lindung, dan areal hutan produksi alam nonproduktif. Aktivitas 
pembersihan lahan yang diizinkan oleh Departemen Kehutanan adalah areal yang menurut 
penilaian Departemen Kehutanan adalah hutan produksi alam nonproduktif. 
 
Studi Greenomics Indonesia (Desember 2009) menunjukkan, dari 77 rencana bisnis perusahaan 
HTI yang melibatkan areal konsesi seluas 3,53 juta hektar—di antaranya 1,09 juta hektar sudah 
berupa tutupan hutan tanaman—terdapat 299.002 hektar hutan produksi alam yang dinilai oleh 
Departemen Kehutanan dalam kondisi nonproduktif, yang kemudian diperbolehkan untuk 
dikonversi (di antaranya sedang berlangsung) dalam rangka penyiapan lahan untuk 
pembangunan HTI hingga 2018. Dari hasil konversi tersebut, diperkirakan—sesuai rencana 
bisnis HTI (2008-2018)—diperoleh kayu hasil konversi sebesar 20,23 juta meter kubik dengan 
nilai Rp 9,28 triliun.  
 
Tabel 4: Sebaran Pemanfaatan Hutan oleh HTI Berdasarkan Rencana Bisnis 77 HTI  

Konversi Hutan Alam untuk 
Penyiapan Areal HTI 

Pulau Jumlah 
(unit) 

Luas 
Areal Izin 

(ha) 

Luas 
Tutupan 

Hutan 
Tanaman 

(ha) 

Luas 
Tutupan 

Hutan 
Bekas 

Tebangan 
(ha) 

Luas 
Hutan 
Primer 

(ha) 
Luas Areal 

Bekas 
Tebangan 

(ha) 

Volume 
Kayu Hasil 
Konversi 

(m3) 
Sumatera 50 2.127.217     819.668     570.777 -      205.943  15.629.254 

Kalimantan 27 1.402.823     272.777     189.382 13.270        93.059    4.605.570 

Total 77 3.530.040  1.092.445     760.159  13.270      299.002  20.234.824 
Sumber: Studi Greenomics Indonesia (Desember 2009) berdasarkan rencana bisnis HTI (2008-2018) 
 
Terkait dengan target penurunan emisi, pertanyaan wajar yang dapat dikemukakan di sini dalam 
konteks sumbangan emisi dari proses konversi yang disebabkan oleh penyiapan lahan HTI 
adalah: 
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1) Apakah proses konversi hutan produksi alam di areal konsesi HTI sedikitnya seluas 
299.002 hektar hingga 2018 tersebut, tetap terus dapat dilanjutkan (business as usual) 
atau dibatalkan oleh Departemen Kehutanan? 

2) Jika Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan moratorium konversi hutan produksi 
alam dalam penyiapan lahan pembangunan HTI (termasuk moratorium konversi hutan 
produksi alam nonproduktif), bagaimana langkah-langkah kebijakan konkrit yang akan 
diambil? 

 
Dalam kondisi di mana Pemerintah Indonesia tidak mempermasalahkan proses konversi hutan 
produksi alam nonproduktif dalam penyiapan lahan untuk pembangunan HTI, tentu Pemerintah 
Indonesia perlu memperhitungkan emisi yang dikeluarkan akibat proses konversi hutan produksi 
alam nonproduktif dalam pembangunan HTI sebagai bagian dari upaya membuka transparansi 
seperti janji dalam pidato Presiden Yudhoyono di Kopenhagen. 
 
Rekomendasi 
 

1) Pemerintah Indonesia perlu menghitung kembali secara akurat terhadap target penurunan 
emisi yang bersumber dari sektor kehutanan dan pemanfaatan lahan gambut, mengingat 
kedua komponen tersebut akan menjadi target penurunan emisi secara signifikan, yakni 
sebesar 22,8% dari target 26% pada tahun 2020. Perhitungan secara akurat tersebut 
setidaknya meliputi proyeksi emisi dari: 

a. Rencana konversi areal bertegakan hutan di luar kawasan hutan (APL) seluas 7,08 
juta hektar—yang secara ruang telah dialokasikan untuk pembangunan di luar 
sektor kehutanan. 

b. Rencana konversi kawasan hutan tidak tetap (HPK) seluas 10,83 juta hektar yang 
telah dicadangkan untuk dikeluarkan dari status kawasan hutan untuk menjadi 
areal pembangunan di luar sektor kehutanan. 

c. Rencana deforestasi hutan produksi dari aktivitas HPH sedikitnya seluas 1,54 juta 
hektar hingga 2018. 

d. Rencana konversi dari penyiapan lahan HTI hingga 2018, sedikitnya seluas 
299.002 hektar (di antaranya sedang berlangsung).  

 
2) Pemerintah Indonesia perlu mengeluarkan “cetak biru” rencana penurunan emisi dari 

sektor kehutanan dan pemanfaatan lahan gambut dengan basis “MRV” (Measurable, 
Reportable, and Verifiable). Basis ini mengikuti komitmen Presiden Yudhoyono seperti 
yang telah disampaikan pada Pertemuan Iklim di Kopenhagen.  

 



 
 


