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RESUME 

Indonesia sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, dituduh menjadi aktor dari menurunnya tingkat 
biodiversitas khususnya di kawasan tropis Asia Tengara. Menurut Koh dan Wilcove (2008), perkebunan sawit yang banyak 
di kembangkan di Asia Tenggara khususnya Indonesia dan Malaysia akan menyebabkan kehilangan 13-42 persen populasi 
spesies dalam ekosistem global di tahun 2100. Tuduhan lain pun bermunculan yang menyebutkan Indonesia tidak memiliki 
kebijakan nasional dalam pengelolaan biodiversitas, sehingga ekspansi kebun sawit di Indonesia mengancam kehilangan 
biodiversitas.  

Tuduhan yang menyebutkan Indonesia tidak memiliki kebijakan pembangunan yang memperhatikan pengelolaan 
biodiversitas adalah isu bohong atau hoax. Berbeda dengan yang terjadi di Amerika Utara dan Eropa dimana 
pengembangan ekonomi di kawasan tersebut mengorbankan hutan dan spesies endemik sub tropis, sejak awal pemerintah 
Indonesia telah memiliki kebijakan pembangunan nasional dengan menggunakan paradigma pembangunan berkelanjutan.  
Sehingga pembangunan antar sektor baik sektor pengembangan maupun sektor konservasi di Indonesia dapat dilakukan 
berdampingan secara harmoni pada ruang yang berbeda. 

Melalui UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang, Indonesia sudah 
menetapkan minimum 30 persen dari luas daratan telah ditetapkan sebagai hutan. Selain itu, terdapat juga UU No. 5/1990 
juga mengamanatkan Indonesia untuk menjaga kelestarian biodiversitas, sehingga daratan Indonesia terbagi atas dua 
kawasan yakni Kawasan Lindung/Konservasi dan Kawasan Budidaya.  

Statistik Kehutanan (KLHK, 2018) membagi daratan Indonesia menjadi dua yaitu hutan dan non hutan. Sekitar 50 
persen dari total daratan atau 93.9 juta hektar masih dikategorikan hutan sebagai habitat alamiah satwa dan tumbuhan 
liar yang terdiri dari 46.1 juta hektar hutan primer, 43.1 juta hektar hutan sekunder dan 4.66 juta hektar hutan tanaman. 
Sementara sisanya yakni 93.8 juta hektar digunakan untuk sektor perkotaan dan industri (termasuk pemukiman, 
perkantoran, bisnis center, dan lain-lain) serta sektor pertanian. 

Di sisi lain, argumen yang mengkaitkan pengembangan kebun sawit dengan penurunan biodiversitas juga tidak 
memiliki dasar yang cukup kuat. Terbukti dari masih luasnya hutan primer sebagai hutan konservasi di Indonesia 
menyebabkan FAO (2016) menggolongkan Indonesia termasuk negara Global Top-Ten Countries with Forest Area For 
Conservation of Biodiversity. Selain itu, beberapa Kawasan Konservasi utama Indonesia bahkan telah diakui eksistensinya di 
dunia internasional. 

Fakta diatas menunjukkan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam Kawasan Budidaya 
dapat hidup secara harmoni berdampingan dengan biodiversitas yang dijaga kelestariannya di Kawasan Konservasi. Kebun 
sawit juga memiliki peran ganda selain memiliki fungsi sosial-ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian 
biodiversitas benih kelapa sawit melalui yang dilakukan secara lintas generasi. 
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PENDAHULUAN 

Luas kebun sawit dunia terus 
mengalami pertumbuhan yang cukup 
signifikan dari sekitar 1 juta hektar tahun 
1980 menjadi 23.7 juta hektar (USDA, 2019). 
Ekspansi perkebunan sawit tersebut sering 
dianggap sebagai penyebab utama dari 
deforestasi global yang berimplikasi pada 
hilangnya kekayaan biodiversitas dunia.  

Indonesia sebagai negara produsen 
minyak sawit terbesar di dunia yang juga 
memiliki hampir 50 persen kebun sawit 
dunia, dituduh menjadi aktor dari 
menurunnya tingkat biodiversitas 
khususnya di kawasan tropis Asia Tengara. 
Menurut Koh dan Wilcove (2008), 
perkebunan sawit yang banyak di 
kembangkan di Asia Tenggara khususnya 
Indonesia dan Malaysia akan menyebabkan 
kehilangan 13-42 persen populasi spesies 
dalam ekosistem global di tahun 2100. 
Tuduhan lain pun bermunculan yang 
menyebutkan Indonesia tidak memiliki 
kebijakan nasional dalam pengelolaan 
biodiversitas, sehingga ekspansi kebun sawit 
di Indonesia mengancam kehilangan 
biodiversitas.  

Sebagai counter atas tuduhan tersebut, 
tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan 
kebijakan dan sistem pelestarian 
biodiversitas yang telah dilakukan di 
Indonesia agar tercipta harmoni antar sektor 
yang dapat berkembang secara 
berdampingan.  

 
 

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 
INDONESIA YANG MEMPERHATIKAN 

PELESTARIAN BIODIVERSITAS 

Proses pembangunan di Indonesia 
masih berada pada fase awal (early stages of 
development). Namun, sejak awal 
pemerintah telah meletakkan dasar-dasar 

kebijakan pengelolaan pembangunan 
nasional secara lintas sektoral dan lintas 
wilayah/ruang. Kebijakan nasional yang 
dimaksud berupa peraturan perundang-
undangan mulai dari level Undang-Undang 
sampai pada Peraturan Menteri pelaksanaan 
Undang-Undang. Kebijakan tersebut secara 
konvergen mengarus pada paradigma 
pembangunan berkelanjutan, dimana 
pembangunan ekonomi (profit), sosial 
(people) dan pelestarian lingkungan (planet) 
dapat berjalan secara seimbang, inklusif dan 
harmoni.  

Berbeda dengan yang terjadi di Amerika 
Utara dan Eropa yang menghabiskan hutan 
alam (virgin forest) pada awal pembangunan 
(PASPI, 2020) sehingga berimplikasi pada 
hilangnya kekayaan biodiversitas asli sub 
tropis, Indonesia sejak awal telah menganut 
paradigma penggunaan ruang termasuk 
pemanfatan hutan alam yakni "keragaman 
flora dan fauna hidup berdampingan secara 
harmoni pada ruang masing-masing".  

Melalui UU No. 41 tahun 1999 tentang 
Kehutanan dan UU No. 26 tahun 2007 
tentang Tata Ruang, Indonesia sudah 
menetapkan minimum 30 persen dari luas 
daratan telah ditetapkan sebagai hutan. 
Hutan tersebut dialokasikan untuk 
rumahnya biodiversitas (satwa, flora dan 
mikroba asli), benteng alam dan konservasi 
alam. Sedangkan maksimum 70 persen sisa 
daratan diperuntukkan untuk semua sektor 
pembangunan seperti pertanian, 
perkebunan, peternakan, perkotaan, 
perumahan dan lainnya. 

Ruang daratan dibagi atas Kawasan 
Lindung dan Kawasan Budidaya. Sehingga 
Indonesia mengadopsi suatu harmoni 
dimana kawasan budidaya (sektor 
perkotaan/pemukiman, industri, sektor 
pertanian/perkebunan dll) dan kawasan 
lindung (hutan lindung/konservasi) hidup 
berdampingan secara harmoni pada ruang 
masing-masing (Gambar 1). 
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Gambar 1. Harmoni Ruang Sektor Modern, Sektor Pertanian/Perkebunan dan Sektor Hutan 

Lindung/Konservasi di Indonesia 
 
Berdasarkan Statistik Kehutanan 

(KLHK, 2018), daratan Indonesia terbagi 
menjadi dua yaitu hutan dan non hutan 
(area penggunaan lain). Dari sekitar 187.75 
juta hektar luas daratan Indonesia terdapat 
sekitar 93.9 juta hektar hutan di Indonesia 
atau sekitar 50 persen dari total daratan 
masih hutan (masih di atas syarat minimal 
yang ditetapkan Undang-Undang). Hutan 
tersebut terdiri dari 46.1 juta hektar hutan 
primer, 43.1 juta hektar hutan sekunder dan 
4.7 juta hektar hutan tanaman. Hampir 
separuhnya hutan tersebar diseluruh 
daratan Indonesia adalah hutan primer 
sebagai habitat alamiah satwa dan 
tumbuhan liar seperti Gajah, Harimau, Orang 
Utan, Mawas, Badak, Singa, beruang, 
berbagai jenis unggas dan lain-lain. Luasnya 
hutan primer yang dimiliki Indonesia, 
menyebabkan FAO (2016) menggolongkan 
Indonesia termasuk negara Global Top-Ten 
Countries with Forest Area For Conservation 
of Biodiversity. 

Sementara itu, luas daratan Indonesia 
yang dikategorikan sebagai non hutan (area 
penggunaan lain) sekitar 93.8 juta hektar. 
Area tersebut digunakan yang digunakan 
untuk sektor perkotaan dan industri 
(termasuk pemukiman, perkantoran, bisnis 
center, dan lain-lain) serta sektor pertanian. 
Berdasarkan surat Keputusan Menteri 
Pertanian Nomor 
833/KPTS/SR.020/M/12/2019 yang 
memutuskan luas kebun sawit Indonesia 
sebesar 16.38 juta hektar yang berdasarkan 
hasil rekonsilasi data tutupan sawit oleh tim 
yang diinisiasi oleh Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian. Artinya 
luas kebun sawit Indonesia hanya sebesar 
8.7 persen dari total daratan dan sisanya 

yakni 77.5 juta hektar  (41.3 persen dari 
total daratan) digunakan untuk sektor 
lainnya.  

Perkotaan, pertanian/perkebunan dan 
hutan, hidup dan berkembang dalam ruang 
daratan Indonesia. Hutan sebagai tempat 
biodiversitas harus tetap ada karena 
memiliki fungsi tersendiri dan tidak dapat 
digantikan oleh fungsi 
pertanian/perkebunan maupun perkotaan. 
Sebaliknya, perkotaan sebagai aktivitas 
kehidupan masyarakat juga memiliki tempat 
dan fungsi tersendiri yang tidak dapat 
digantikan baik oleh hutan maupun 
pertanian/perkebunan.  

Demikian juga pertanian/perkebunan 
sebagai penghasil pangan, energi dan 
biomaterial juga memiliki ruang dan fungsi 
tersendiri yang tidak dapat digantikan oleh 
perkotaan maupun hutan. Kawasan 
pemukiman/perkotaan, 
pertanian/perkebunan dan hutan masing 
masing memiliki fungsi dalam ekosistem 
yang tidak saling tergantikan sehingga harus 
hidup harmoni secara berdampingan pada 
ruang yang ditetapkan. 

 
 

SISTEM PELESTARIAN 
BIODIVERSITAS DI INDONESIA 

Indonesia sebagai salah satu 
megadiverse country, yang terletak dalam 
lintasan distribusi keanekaragaman hayati 
benua Asia (Pulau Jawa, Sumatera dan 
Kalimantan) dan benua Australia (Pulau 
Papua) serta sebaran wilayah peralihan 
Wallacea (Pulau Sulawesi, Maluku dan Nusa 
Tenggara). Meskipun luas Indonesia hanya 
1.3 persen dari luas total daratan dunia, 
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namun kekayaan biodiversitasnya baik 
tumbuhan (flora), hewan (fauna) yang 
dimiliki oleh Indonesia sangat tinggi. Oleh 
karena itu, kekayaan biodiversitas yang 
dimiliki oleh Indonesia harus dilestarikan 
melalui pendekatan ekosistem bukan 
pendekatan sektoral. 

Indonesia telah menunjukkan 
komitmen dalam pengelolaan 
keanekaragaman hayati baik pada tataran 
global maupun nasional melalui ratifikasi 
konvensi-konvensi Internasional seperti 
antara lain : UU no. 5 tahun 1994 tentang 
pengesahan United Nation Convention on 
Biological Diversity, UU no. 21 tahun 2004 
tentang Pengesahan Cartagena Protocol on 
Biosafety to the Convention on Biological 
Diversity, UU no. 11 tahun 2013 tentang 
Pengesahan Nagoya Protocol On Acces to 
Genetic Resources and The Fair and Equitable 
Sharing of Benefits Arising From Their 
Utilization To The Convention On Biological 
Diversity. Perjalanan pengelolaan 
biodiversitas di Indonesia dimulai dengan 
penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan 
Kehati tahun 1993 dengan fokus pada 
konservasi. Kemudian IBSAP 2003-2020 
diterbitkan sebagai pedoman pengelolaan 
kehati untuk kurun waktu 2003-2020 (yang 
kemudian dimutakhirnya dengan terbitnya 
IBSAP 2015-2020) sebagai bagian dari 
perencanaan pembangunan nasional 
khususnya terkait pengelolaan kehati (IBSAP 
2015-2020). 

 
 
 

Melalui UU No. 5/1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Hayati dan 
Ekosistem, daratan Indonesia terbagi atas 
dua kawasan yakni Kawasan Lindung dan 
Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung fungsi 
utamanya diperuntukkan antara lain sebagai 
"rumahnya" atau pelestarian flora dan fauna 
baik secara In Situ (sepenuhnya dirawat 
alam) maupun secara Ex Situ (kombinasi 
perawatan alam dan manusia). Sedangkan 
Kawasan Budidaya juga merupakan bentuk 
pelestarian biodiversitas dengan cara 
pembudidayaan.  

Pelestarian biodiversitas secara In Situ 
dilakukan dengan cara mempertahankan 
ragam flora dan fauna pada habitat 
alamiahnya berupa hutan lindung dan hutan 
konservasi (virgin forest). Karena setiap 
daerah memiliki keunikan ekosistem dan 
biodiversitas, maka hutan 
lindung/konservasi tersebut terdapat di 
seluruh daerah di Indonesia. Hutan 
lindung/konservasi tersebut tidak boleh 
dikonversikan menjadi fungsi lain karena 
memiliki nilai konservasi tinggi (High 
Conservation Value/HCV), baik berupa 
biodiversity maupun proteksi alam dan 
mengandung stok karbon tinggi (High 
Carbon Stock/HCS). 

Dalam fungsi hutan lindung/konservasi 
di Indonesia (Tabel 1) dikenal dengan Cagar 
Alam sekitar 4 juta hektar, Suaka 
Margasatwa seluas 5 juta hektar. Selain itu, 
juga Hutan Konservasi Sumber Daya Alam 
seluas 13 juta hektar yang terdiri dari 
Taman Nasional Taman Wisata Alam, Taman 
Hutan Rakyat dan Taman Buru. 

 
Tabel 1.  Luas Hutan Lindung dan Konservasi di Indonesia 

Uraian 
Daratan Perairan 

Unit Ha Unit Ha 

1. Pelestarian Alam   

a. Cagar Alam 222 3.957.691 5 152.610 

b. Suaka Margasatwa 71 5.024.138 4 5.588 

2. Konservasi Sumber Daya Alam   

a. Taman Nasional 43 12.328.523 7 4.043.541 

b. Taman Wisata Alam 101 257.323 14 491.248 

c. Taman Hutan Rakyat 23 351.680 - - 

d. Taman Buru 13 220.951 - - 

Sumber : Kementerian Kehutanan, 2013 
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Kemajuan pengelolaan kawasan 
konservasi di Indonesia cukup 
membanggakan, terutama dalam hal 
pertambahan luas dan jumlah kawasan 
konservasi yang cenderung meningkat. 
Selain itu, beberapa kawasan konservasi 
utama di Indonesia juga telah diakui 
memiliki nilai penting secara internasional, 
misalnya : ASEAN Heritage Park (Taman 
Nasional Gunung Leuser, TN. Kerinci Seblat 
dan TN. Lorentz), World Heritage Site (TN. 
Ujung Kulon, TN. Komodo, TN. Lorentz, TN. 
Gunung Leuser, TN. Kerinci Seblat dan TN. 
Bukit Barisan Selatan); Biosphere Reserve 
(TN. Gunung Gede Pangrango, TN. Gunung 
Leuser, TN. Ujung Kulon, TN. Lore Lindu, TN. 
Tanjung Putting, TN. Komodo); TN. Bunaken 
menerima Tourism For Tomorrow Awardfor 
Protected Area and National Park Category 
dari British Airways pada tahun 2003; TN. 
Gunung Rinjani menerima World Legacy 
Award for Destination Stewardship Category 
di Washington DC pada tahun 2004 (Ditjen 
PHKA, Kehutanan, 2012). 

Pelestarian biodiversitas yang kedua 
adalah dengan memelihara flora dan fauna 
dengan habitat buatan (menyerupai habitat 
alami) di luar habitatnya (Ex Situ) seperti 
kebun/taman hutan raya, kebun/taman 
binatang yang terdapat diberbagai daerah. 
Selain berfungsi untuk pelestarian 
flora/fauna, taman Ex Situ juga dijadikan 
sebagai wisata bagi masyarakat.  

Kawasan Budidaya merupakan kawasan 
yang fungsi utamanya untuk kegiatan 
masyarakat baik pertanian, perkebunan, 
hutan produksi, perkotaan, pemukiman dan 
lain-lain. Ekspansi perkebunan kelapa sawit 
berada di dalam Kawasan Budidaya 
tersebut. Berbeda dengan Kawasan 
Lindung/Konservasi, penggunaan lahan 
pada Kawasan Budidaya dapat terjadi 
konversi antar sektor. Lahan pertanian 
dapat mengalami konversi menjadi lahan 
non pertanian, hutan produksi dapat 
dikonversikan menjadi non hutan produksi, 
kebun sawit dapat dikonversi menjadi lahan 
non sawit dan sebaliknya. Kebun sawit yang 
dikembangkan di Kawasan Budidaya selain 
memiliki fungsi sosial-ekonomi untuk 
memenuhi kebutuhan manusia, juga secara 
keseluruhan berfungsi sebagai pelestarian 
biodiversitas benih kelapa sawit melalui 
pembudidayaan secara lintas generasi.  

KESIMPULAN 

Sejak awal pemerintah Indonesia telah 
memiliki kebijakan pembangunan nasional 
dengan menggunakan paradigma 
pembangunan berkelanjutan.  Sehingga 
pembangunan antar sektor baik sektor 
pengembangan maupun sektor konservasi di 
Indonesia dilakukan berdampingan secara 
harmoni pada ruang masing-masing. Melalui 
UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 
dan UU No. 26 tahun 2007 tentang Tata 
Ruang, Indonesia sudah menetapkan 
minimum 30 persen dari luas daratan telah 
ditetapkan sebagai hutan. Aturan tersebut 
telah dipenuhi yang ditunjukkan dengan 
sekitar 50 persen dari total daratan atau 94 
juta hektar masih dikategorikan hutan dan 
sebagaian besar adalah hutan primer. 
Indonesia juga memiliki kebijakan nasional 
dan meratifikasi konvensi internasional 
dalam rangka menjaga kelestarian 
biodiversitasnya. Misalnya UU No. 5/1990 
yang membagi daratan Indonesia terbagi 
atas dua kawasan yakni Kawasan 
Lindung/Konservasi dan Kawasan Budidaya.  

Di sisi lain, argumen yang mengkaitkan 
pengembangan kebun sawit dengan 
penurunan biodiversitas juga tidak memiliki 
dasar yang cukup kuat. Terbukti dari masih 
luasnya hutan primer sebagai hutan 
konservasi di Indonesia menyebabkan FAO 
(2016) menggolongkan Indonesia termasuk 
negara Global Top-Ten Countries with Forest 
Area For Conservation of Biodiversity. Selain 
itu, beberapa Kawasan Konservasi utama 
Indonesia bahkan telah diakui eksistensinya 
di dunia internasional. 

Fakta diatas membuktikan bahwa 
pengembangan perkebunan kelapa sawit 
dengan luas hanya 8.7 persen dari total luas 
daratan Indonesia dan berada di dalam 
Kawasan Budidaya bukan di Kawasan 
Konservasi/Lindung. Hal ini juga 
menunjukkan bahwa perkebunan sawit dan 
biodiversitas lainnya dapat hidup secara 
harmoni berdampingan pada ruang masing-
masing tanpa saling mengganggu. Kebun 
sawit juga memiliki peran ganda selain 
memiliki fungsi sosial-ekonomi, tetapi juga 
berkontribusi terhadap pelestarian 
biodiversitas benih kelapa sawit yang 
dilakukan secara lintas generasi.   
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