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Latar Belakang dan Tujuan Rasionalisasi 

Secara umum, kategori lahan di Indonesia terdiri dari dua: kawasan hutan dan area 
penggunaan lain (APL). Sekitar 40% lahan Indonesia yang berupa APL telah dialokasikan dan 
ditata untuk menopang kehidupan rakyat Indonesia, seperti untuk fasilitas umum dan sosial, 
pemukiman, pusat-pusat perekonomian dan peruntukan lainnya. Kawasan hutan sendiri 
memiliki porsi yang cukup besar, yaitu seluas lebih kurang 60% dari total lahan Indonesia, 
yang pada mulanya digunakan untuk melindungi ekosistem dan memanfaatkan sumber daya 
hutan untuk menopang ekonomi bangsa.  

Seiring dengan perkembangan pembangunan Bangsa Indonesia, kebutuhan akan lahan untuk 
mendukung pembangunan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penduduk 
membawa konsekuensi akan tingginya permintaan lahan baik untuk menopang kehidupan 
sehari-hari ataupun untuk kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu, dorongan untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro terutama dari kegiatan ekonomi berbasis lahan 
dan pembangunan infrastruktur, juga turut memerlukan ketersediaan lahan. Kebutuhan 
lahan tersebut telah memberi tekanan pada kawasan hutan. Tingginya penggunaan lahan di 
kawasan hutan seharusnya diantisipasi dengan penataan kawasan hutan yang robust dan 
transparan, sehingga konflik dan penggunaan kawasan hutan secara ilegal dapat ditangani.  

Sementara itu, kondisi penataan kawasan hutan saat ini dapat dianggap masih berpedoman 
kepada fungsi kawasan hutan sebagaimana Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) skala 
1 : 500.000 yang disusun pada tahun 1980-an. Fungsi kawasan hutan pada peta penunjukan 
kawasan hutan era TGHK dibangun berdasarkan nilai hasil penskoran (scoring) dengan kriteria 
kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan. Data tersebut merupakan data terbaik yang ada 
pada era 1980-an, ditunjang dengan peta dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang masih belum 
lengkap mencakup seluruh wilayah Indonesia, sehingga dalam penyusunannya ditampal 
dengan Peta Joint Operation Graphic (JOG) dan Topografi (TOP), sesuai ketersediaan. Pada 
peta TGHK ini kemudian dilakukan pendetailan deliniasi melalui proses penataan batas 
kawasan hutan, paduserasi era 1999, dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
(RTRWP) era 2009 hingga 2014. Meski telah dilakukan pemutakhiran sesuai perkembangan 
zaman, dengan beberapa keterbatasan (anggaran tata batas, jumlah sumber daya manusia 
(SDM), dan lainnya), masih banyaknya poligon fungsi kawasan hutan yang hingga saat ini 
belum dilakukan perubahan, atau masih sama dengan fungsi kawasan hutan yang diturunkan 
dari TGHK sebagai induknya.  
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Kualitas data saat TGHK tentu tidak dapat dibandingkan dengan kualitas data yang ada 
sekarang, diketahui bahwa lokasi-lokasi kawasan hutan sebagaimana peta kawasan hutan 
saat ini masih ada yang berada pada tempat yang kurang sesuai di lapangan, terjadi 
pergeseran mengingat skala pada saat itu adalah 1:500.000. Dengan skala seperti itu, TGHK 
bersifat indikatif mengingat kemungkinan terjadinya pergeseran karena 1 mm di peta 
mewakili 500 meter di lapangan. Tentu hal ini dapat mempengaruhi proses perubahan fungsi 
kawasan hutan sebagai akibat kurang akuratnya peta yang menjadi acuan utama. Saat 
dilakukan penilaian (scoring) menggunakan data biofisik yang tersedia dengan kualitas data 
biofisik saat ini akan menyebabkan mudah terjadinya perubahan fungsi karena lokasi 
kawasan hutan yang benar bukan di koordinat yang dikaji tersebut, melainkan bergeser 
beberapa ratus meter. Berdasarkan pertimbangan terhadap hal-hal tersebut, maka penting 
kiranya untuk selalu memutakhirkan fungsi kawasan hutan sesuai dengan data yang tersedia 
pada setiap perkembangan zaman secara berkala. 

Beberapa konflik dan pemakaian kawasan hutan secara ilegal di berbagai fungsi kawasan 
hutan termasuk pada Kawasan Konservasi menyebabkan ketidakpastian kawasan hutan. 
Konflik masyarakat terhadap kawasan hutan telah dicoba untuk diselesaikan dengan RTRWP 
dan T.. O... Reformasi Agrara (TORA) meski tetap terdapat kemungkinan masih adanya konflik 
dengan masyarakat yang belum terselesaikan. Hal-hal ini berpotensi menjadi faktor 
penghambat kemudahan berinvestasi serta kurangnya keadilan bagi investor yang ingin 
berinvestasi secara legal. 

Melihat kompleksitas permasalahan pentaaan dan penggunaan kawasan hutan ini yang 
sudah berjalan sejak Indonesia merdeka, sudah selayaknya kita mempertimbangkan adanya 
“Rasionalisasi Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan Indonesia” sebagai bentuk 
corrective measure. Di sisi lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 
kehutanan, pemetaan dan geomatika juga memungkinkan melakukan rasionalisasi penataan 
kembali kawasan hutan Indonesia secara akurat. Rasionalisasi kawasan hutan juga penting 
untuk menentukan kembali nilai penting ekosistem hutan seperti hutan sebagai habitat 
biodiversity, stok karbon, dan pengatur tata air, yang merupakan unsur dalam menentukan 
fungsi kawasan hutan. Diharapkan rasionalisasi kawasan hutan dapat membantu penataan 
lahan Indonesia secara umum, memberikan kepastian baik kepada masyarakat maupun 
investor, menyelamatkan sisa hutan yang masih ada, pertimbangan rasional berdasarkan 
biodiversity yang mungkin saat tahun 1980-an datanya belum tersedia, juga pertimbangan 
terhadap daya dukung dan daya tampung (DDDT) Air sesuai data yang lebih komprehensif.  

Rasionalisasi kawasan hutan juga sangat penting bagi para pengelola kawasan hutan – 
Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dan Balai Taman Nasional – dalam mengelola hutannya 
secara legal dan pasti, serta menunjukkan akuntabilitas pengelola hutan. Dengan demikian 
Rasionalisasi Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan Indonesia, yang merupakan salah 
satu syarat dalam Redesign Pembangunan Kehutanan Indonesia, menjadi faktor penting bagi 
kelestarian pengelolaan hutan dan juga menjadi faktor enabler untuk pembangunan nasional, 
terutama untuk periode Pemerintahan 2020-2024 sebagai periode penting menuju Indonesia 
2045.  
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Metode Rasionalisasi 

Rasionalisasi Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan Indonesia adalah suatu analisis yang 
bertujuan untuk menjembatani permintaan lahan akan kawasan hutan untuk kepentingan 
warga negara dan pembangunan bangsa dengan nilai penting jasa ekosistem sumber daya 
hutan lainnya, yaitu sebagai habitat biodiversity, hutan sebagai mitigasi perubahan iklim, dan 
hutan sebagai pengatur tata air (regulator of water flow). Analisis Rasionalisasi kawasan 
hutan yang didasari dengan beberapa prinsip: 

1. Menjembatani prinsip trade-off antara tujuan pertumbuhan ekonomi makro dengan 
tujuan nilai penting  jasa ekosistem sumber daya hutan; 

2. Mewujudkan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan dan fakta atau 
science and evidence based policy making process dalam merencanakan pembangunan 
kehutanan; 

3. Mengacu pada integrated landscape approach yang sejalan dengan kebijakan HITS 
(Holistic, Integrated, Thematic dan Spatial); 

4. Menerapkan prinsip transparansi dan partisipatif dalam menyusun kebijakan. 

Menggunakan data resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta beberapa 
data dari berbagai sumber instansi resmi, Rasionalisasi Penataan dan Penggunaan Kawasan 
Hutan dimulai dari identifikasi kelayakan kawasan hutan dan tutupan hutan berdasarkan 
penapisan fungsi kawasan hutan termutakhir. Tiga kategori penapisan kawasan dan tutupan 
hutan terdiri dari: 

1. Identifikasi kawasan dan lahan dengan karbon stok tinggi (high carbon stock (HCS)) 
berdasarkan dari data dasar tutupan hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan 2018; 

2. Identifikasi kawasan dan lahan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi (high 
conservation value (HCV)) berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber 
Daya Alam dan Ekosistem dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai 
fokus dalam pelestarian keanekaragaman hayati di beberapa region; 

3. Identifikasi kawasan dan lahan dengan fungsi sebagai pengatur tata air, dengan 
menggunakan analisis daya dukung daya tampung (DDDT) yang telah disusun oleh Ditjen 
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2017. Adapun tahap perhitungan 
DDDT meliputi: 

• klasifikasi karakteristik bentang alam, tipe vegetasi asli dan penutup lahan; 

• penghitungan kinerja jasa lingkungan (jasa lingkungan hidup penyedia air, pengatur 
air, pemurni air, penyedia pangan, pemgatur iklim); dan 

• penghitungan daya dukung dan daya tampung indikatif (kebutuhan dasar per kapita 
penduduk dan kepadatan penduduk). 

Setelah dilakukan identifikasi ketiga kategori di atas, langkah selanjutnya adalah melakukan 
penilaian tiga kategori yaitu stok karbon (HCS), DDDT (air), dan sebaran dan koridor 
biodiversity (HCV) dengan masing-masing angka skoring 1 (rendah), 2 (sedang), 3 (tinggi). 
Dengan menggabungkan ketiga skor untuk tiga kategori tersebut maka didapat skor mulai 
dari 1 (satu) hingga 9 (sembilan). Dari penskoran tersebut maka dikategorikan sebagai 
berikut: 
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1. Kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung, dengan hasil skor 4 sampai dengan 9 
dipertahankan dan sebagian perlu dilakukan restorasi/rehabilitasi. Sementara untuk skor 
3 dapat dikonversi karena ketiga nilai stok karbon, DDDT, dan biodiversity rendah. 

2. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi (HP) dengan skor 8 dan 9 
dipertahankan, skor 5 sampai dengan 7 untuk diusahakan, serta skor 3 dan 4 dapat 
dikonversikan atau disewakan. 

3. Kawasan Hutan Produksi untuk Dikonversi (HPK) dengan skor 8 dan 9 dipertahankan, 
sementara nilai skor 3 sampai dengan 7 dapat dikonversikan atau disewakan. 

4. Areal Penggunaan Lain dengan skor 8 dan 9 dapat dijadikan kawasan hutan karena 
memiliki nilai HCS, DDDT, serta HCV yang tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir Analisis Rasionalisasi Kawasan Hutan 

Hasil Analisis Rasionalisasi 

Berdasarkan hasil analisis rasionalisasi kawasan dan tutupan hutan maka didapatkan 
beberapa kategori kawasan hutan, dengan rincian: 

1. Kawasan hutan yang dilindungi baik di kawasan konservasi, hutan lindung dan hutan 
produksi  karena mempunyai HCV, HCS dan daya dukung daya tampung air hingga 2045 
minimal seluas 72,3 juta ha; 

2. Kawasan hutan yang dapat diusahakan atau dimanfaatkan baik untuk masyarakat 
maupun pemegang konsesi (IUPHHK dan PS) seluas 23,62 juta ha; 

3. Kawasan hutan yang direhabilitasi dan direstorasi pada hutan lindung dan kawasan 
konservasi seluas 8 juta ha; 

4. Kawasan hutan yang dapat dikonversi atau disewakan untuk mengatasi keterlanjuran 
dan penguasaan tanah dalam kawasan hutan (TORA, IPPKH, keterlanjuran, forest 
amnesty, dan lainnya) seluas 16,6 juta ha;  
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5. Selain itu, terdapat 4,5 juta hektar dari areal penggunaan lain dengan HCV, HCS dan 
DDDT tinggi, yang dapat dijadikan hutan tetap atau berfungsi sebagai kawasan lindung 
dalam RTRW, sehingga fungsi nilai penting hutan dapat tetap terjaga.  

Tabel 1. Hasil Analisis Rasionalisasi Kawasan Hutan 

 

 

Dengan mempertimbangkan tata batas dan proses penetapan kawasan hutan yang sudah 
dilakukan saat ini dan hasil analisis rasionalisasi berdasarkan kriteria biodiversity, carbon 
stock dan tata air, maka dapat direkomendasikan klasifikasi kawasan hutan dikaitkan dengan 
derajat intervensi manusia sebagai berikut (sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2):  

1. Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung: kawasan hutan alam dalam kategori minimum 
intervensi manusia; 

2. Kawasan Hutan Produksi Alam: kawasan hutan alam dengan intervensi manusia tingkat 
medium, termasuk yang diusahakan oleh pemegang konsesi pengusahaan hutan alam;  

3. Kawasan Hutan Alam Produksi yang terdegradasi, sehingga perlu direstorasi dan 
dikembalikan ke kondisi semula; 

4. Kawasan Hutan Alam Produksi yang terdegradasi berat, sehingga perlu direhabilitasi 
dengan berbagai upaya seperti pengusahaan hutan alam dan hutan tanaman industri; 

5. Kawasan Hutan yang sudah terdegradasi berat untuk disewakan melalui skema forest 
amnesty atau dikonversi; 

6. Area Penggunaan Lain yang masih berhutan alam dan mempunyai HCV, HCS dan daya 
dukung daya tampung air untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan alam atau 
kawasan lindung. 

 

 

 

 

 

 

SKOR
KAWASAN HUTAN (Ha)

APL (Ha)
GRAND TOTAL

(Ha)HK HL HPT HP HPK

3 189.596 588.670 444.323 982.154 772.130 4.895.759 7.872.632 

4 1.747.320 1.851.335 1.503.227 3.376.674 2.313.731 18.302.096 29.094.384 

5 1.533.583 2.116.351 1.847.051 4.719.678 1.615.744 18.852.831 30.685.238 

6 1.599.097 2.321.498 2.405.549 4.735.070 2.435.513 12.292.465 25.789.192 

7 2.187.434 3.826.152 4.611.430 5.307.815 2.383.692 5.658.757 23.975.279 

8 4.925.877 8.536.846 8.355.286 6.990.287 2.468.033 3.311.939 34.588.268 

9 9.603.063 10.461.437 7.851.842 3.049.318 942.653 1.191.873 33.100.186 

GRAND TOTAL 21.785.971 29.702.288 27.018.708 29.160.996 12.931.496 64.505.719 185.105.178 

1 Kawasan hutan (KH) dilindungi (HCV, HCS, Air) 72.330.909

2 KH Produksi/diusahakan (IUPHH, PS) 23.626.592

3 KH Rehabilitasi dan restorasi 8.036.504

4 KH Dikonversi/dipergunakan (TORA, HR, IPPKH, keterlanjuran) 16.605.454

5 APL dengan DDDT, HCV dan HCS 4.503.812
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Gambar 2. Grafik Kategori Derajat Human Intervention terhadap Kawasan atau Areal hutan 

Tindak Lanjut dan Take-Away Messages 

1. Diperlukan diskusi lebih lanjut dengan berbagai pihak terkait dengan konsep rasionalisasi 
kawasan hutan untuk mencapai tujuan atau konsensus bersama, yaitu menata kembali 
kawasan hutan dengan mempertimbangkan trade-off antara tujuan pertumbuhan 
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan nilai penting jasa ekosistem 
hutan.  

2. Untuk mewujudkan rasionalisasi kawasan dan tutupan hutan maka diperlukan beberapa 
kegiatan sebagaimana tertera dalam Draft Masterplan Redesign Pembangunan Hutan 
seperti Pengelolaan Hutan 4.0; reinventarisasi dan reevaluasi fungsi kawasan hutan; 
penerapan forest amnesty. 


