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Diskursus yang mempertarungkan antara pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan 
keberlanjutan ekosistem hutan sudah berlangsung cukup lama. Setidaknya semenjak 20 
tahun terakhir ini pembangunan perkebunan kelapa sawit selalu dianggap menjadi penyebab 
terbesar dari deforestasi. Berbagai data dari investigasi lapangan maupun penelitian berbagai 
institusi telah menunjukan dampak yang sangat signifikan dari pembukaan perkebunan 
kelapa sawit terhadap tutupan hutan.  Namun, sanggahan dari kelompok industri juga tidak 
kalah gencar. Kampanye dan temuan atas kerusakan tutupan hutan akibat sawit dituduh 
sebagai agenda perang dagang, atau agenda persaingan usaha semata yang tidak 
menginginkan industri sawit di Indonesia maju.  
 
Kondisi saling tuding ini sama sekali tidak membawa kemaslahatan bagi keberlanjutan 
ekosistem hutan di Indonesia. Sementara di lapangan, fakta yang tidak dapat dimungkiri 
adalah ekosistem hutan alam makin habis.  Dengan demikian jasa lingkungan dari hutan alam 
juga semakin sulit diperoleh, dan daya dukung lingkungan terus menurun.  Ini merupakan 
ancaman nyata yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.   
 
Untuk menjernihkan masalah ini, diperlukan kejelasan mengenai istilah hutan, kawasan hutan 
dan deforestasi.  Hutan, menurut UU 41/1999 tentang Kehutanan, adalah “...suatu kesatuan 
ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi 
pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat 
dipisahkan.”  Sementara, dalam UU yang sama disebutkan kawasan hutan adalah “...wilayah 
tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan 
keberadaannya sebagai hutan tetap.”  Dengan demikian, hutan adalah istilah ekologis, 
sementara kawasan hutan merupakan istilah administratif. 
 
Istilah deforestasi sendiri—yang pengertiannya menurut Dictionary of Forestry (2008) adalah 
removal of a forest or stand of trees where the land is thereafter converted to a non-forest 
use—memang bukan merupakan istilah hukum yang dikenal di Indonesia. Namun bukan 
berarti tindakan yang menyebabkan penghilangan atau perusakan atas hutan—bukan 
sekadar kawasan hutan—tidak tercakup dalam kerangka peraturan perundangan undangan 
di Indonesia. Selain 41/1999, ada UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 
dan Ekosistemnya, UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, 
PP 4/2001 Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, yang Berkaitan 
dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, dan PP 45/2004 tentang Perlindungan Hutan, 
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sebagaimana telah diubah menjadi PP 60/2009, adalah beberapa dari peraturan perundang-
undangan di Indonesia yang memiliki pengaturan terkait dengan penghilangan/perusakan 
terhadap ekosistem hutan di Indonesia.   
 
Dalam konteks Indonesia, istilah deforestasi selalu menjadi perdebatan karena ‘hutan’ selalu 
dibedakan dengan ‘kawasan hutan’.  Ketika tutupan hutan hilang, namun secara administratif 
hutan tersebut tidak masuk ke dalam kawasan hutan, maka banyak pihak yang menolak 
menyebutnya menjadi deforestasi.  Faktanya, ketika hutan—tidak membedakan apakah ia 
berada di kawasan hutan ataukah di suatu wilayah yang statusnya Areal Penggunaan Lain—
hilang, maka demikian juga dengan seluruh jasa lingkungan dan daya dukungnya. 

 
Terkait dengan ekspansi perkebunan sawit dan kaitannya dengan deforestasi sudah lama 
diteliti.  Para peneliti yang menggunakan hutan dalam pengertian ekologis memang 
menemukan bahwa perkebunan sawit di seluruh dunia—bukan hanya di Indonesia—
sebagiannya memang berasal dari hutan yang dikonversi.  Hal ini sejalan dengan metaanalisis 
yang dilakukan oleh  Busch dan Ferretti-Gallon (2017) yang menemukan bahwa deforestasi di 
seluruh dunia memang paling kuat terkait dengan harga komoditas pertanian yang menarik, 
termasuk kelapa sawit.  Khusus di Indonesia, ekspansi perkebunan kelapa sawit bertanggung 
jawab atas 54% deforestasi di Indonesia antara 1989-2013 (Vijay, et al., 2016), sementara 
penelitian sebelumnya menyatakan angka yang sedikit lebih tinggi, yaitu setidaknya 56% (Koh 
dan Wilcove, 2008).      
 
Dr. Togu Manurung, Reader on Forestry Issues Thamrin School dan dosen Fakultas Kehutanan 
IPB, menegaskan “Faktanya, area berhutan dirusak, mengalami deforestasi berdasarkan 
fakta nyata di lapangan, ekosistem hutan tropika basah Indonesia dihancurkan.  
Keanekaragaman hayati yang bernilai tinggi dan jasa lingkungan ekosistem tropika basah 
menjadi hilang karena land clearing, digantikan dengan tanaman monokultur kelapa sawit.”  
 
Data yang dirilis Kementerian Kehutanan di tahun 2013 sendiri menunjukkan bahwa memang 
ada hutan primer, sekunder, dan tanaman di dalam kawasan Areal Penggunaan Lain, yang 
luasnya sekitar 10 juta hektare.  Apabila hutan tersebut dibuka untuk perkebunan kelapa 
sawit atau keperluan lainnya, maka—menurut mereka yang menganut paham bahwa 
deforestasi hanya diakui bila terjadi di kawasan hutan—hal itu bukanlah deforestasi.  Di sisi 
lain, ada lebih dari 30 juta hektare wilayah tidak berhutan yang berada di dalam kawasan 
hutan, termasuk di dalamnya kebun-kebun kelapa sawit. 
 
“Transisi hutan menjadi sawit melewati lintasan: Hutan, degradasi hutan, deforestasi dan 
pengembangan sawit.  Transisi digerakkan oleh harga dan ekspektasi produk pertanian yang 
tinggi.   Transisi ini bisa terjadi secara legal dan ilegal. Tata kelola yang buruk memungkinkan 
percepatan atau malah memintas transisi tersebut.”  Demikian yang disampaikan oleh Prof. 
Dr. Herry Purnomo dari Fakultas Kehutanan IPB dan CIFOR.  
 
Kalau di penghujung Maret 2017 banyak media massa yang meliput pernyataan Profesor 
Yanto Santosa, dkk yang menyatakan bahwa sawit bukanlah penyebab deforestasi, publik di 
Indonesia perlu mengetahui bahwa pernyataan tersebut disandarkan pada (1) deforestasi 
yang menggunakan pengertian adminstratif, dan bukan pengertian ekologis; (2) 
menggunakan data yang berasal dari beberapa kabupaten di Provinsi Riau saja, dan bukan di 



seluruh wilayah Indonesia; dan (3) melihat hanya perkebunan kelapa sawit yang memiliki Izin 
Usaha Perkebunan dan Hak Guna Usaha saja, dan bukan kondisi aktual perkebunan kelapa 
sawit baik yang legal maupun ilegal.  
 
“Sawit adalah anugerah ketika dikembangkan dengan benar, memberi sumbangan bagi 
pertumbuhan PDB Indonesia, termasuk ekspor yang mencapai Rp280 triliun/tahun, 
mempunyai keterkaitan ekonomi yang tinggi dengan sektor lain, meningkatkan penghidupan 
petani, dan memberikan pendapatan pada banyak aktor. Menjadi bencana jika 
dikembangkan dengan merusak lingkungan, termasuk bencana kebakaran dan asap.”  
Demikian sambung Prof. Dr. Herry Purnomo 
 
Perkebunan kelapa sawit, pada kenyataannya, memang bertanggung jawab atas sebagian 
deforestasi di Indonesia, baik yang berada di dalam maupun luar kawasan hutan.  Hal ini 
sangat penting untuk diperhatikan, karena seluruh dampak negatif dari deforestasi akan 
dirasakan oleh generasi sekarang dan mendatang, tanpa melihat status kawasannya.  
Sehingga, deforestasi akibat ekspansi perkebunan sawit harus dicegah. 
 
“The way forward? Stop ekspansi pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia 
dengan cara konversi hutan alam, termasuk di lokasi APL yang masih baik kondisi tutupan 
hutannya.  Semua APL yang sudah telanjut dikeluarkan dari kawasan hutan harus diperiksa 
ulang kondisi tutupan hutannya.  Bila masih baik, maka perlu dilakukan land swap dengan 
kawasan hutan yang sudah tidak produktif, alang-alang dan semak belukan, yang luasnya 
lebih dari 10 juta hektare.  Juga, stop membakar dalam proses pembersihan lahan untuk 
perkebunan kelapa sawit.” Demikian pernyataan penutup dari Dr. Togu Manurung. 
 
Memang, hanya dengan cara-cara demikian saja kelapa sawit Indonesia bisa mencapai kondisi 
sustainability advantage (keunggulan lestari) sehingga diterima di pasar global, sekaligus 
menyelamatkan hutan Indonesia dari ancaman deforestasi dengan segala konsekuensi 
buruknya.  Keunggulan lestari tidak dapat dicapai dengan cara menggunakan definisi 
deforestasi yang sempit dan mengingkari ekspansi perkebunan sawit memang bertanggung 
jawab atas sebagian deforestasi yang terjadi di negeri ini.  
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