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RESUME 
 

Deforestasi adalah salah satu isu lingkungan yang sering dituduhkan negara-negara Barat 
(Eropa dan Amerika Serikat) ke negara berkembang khususnya yang berada di wilayah tropis 
termasuk Indonesia. Isu ini menjadi perhatian masyarakat dunia karena dampak yang ditimbulkan 
dari deforestasi cukup masif dan global seperti hilangnya keanekaragaman hayati (biodiversitas) 
dan perubahan iklim. Kebun sawit juga sering dikaitkan sebagai penyebab utama deforestasi 
Indonesia dan deforestasi global. Dan Indonesia sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di 
dunia juga dituduh sebagai negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia. Tuduhan tersebut 
merupakan black campaign yang secara khusus menyerang minyak sawit dan Indonesia. 

Berdasarkan fakta dan data yang bersumber dari kajian empiris menunjukkan bahwa 
deforestasi merupakan suatu fenomena global yang terjadi di seluruh dunia sejak periode sebelum 
pertanian atau tahun 1600-an. Deforestasi juga merupakan proses awal dan normal dari 
pembangunan ekonomi (stages of development) di setiap negara. Deforestasi yang terjadi saat ini 
di Indonesia dan negara tropis lainnya dalam rangka pembangunan ekonomi, juga pernah terjadi 
Eropa dan Amerika Serikat pada awal peradaban (1600-1900an). Bahkan jika dibandingkan tingkat 
deforestasi di kawasan negara tersebut (temperate forest) tetap lebih tinggi dibandingkan tropical 
forest. Hal tersebut juga terkonfirmasi dari kecilnya luas hutan yang tergolong sebagai primary 
forest di Eropa saat ini. 

Faktor penyebab utama deforestasi global berdasarkan sektor menunjukkan bahwa sektor 
pertanian merupakan driver utama deforestasi global tahun 1990-2008. Produk pertanian yang 
berkontribusi besar terhadap deforestasi global adalah tanaman serelia dan kedelai, sedangkan 
kontribusi kebun sawit dunia terhadap deforestasi dunia relatif kecil hanya sebesar 2 persen. 
Artinya deforestasi akibat ekspansi lahan untuk tanaman serelia (padi, jagung, gandum) dan 
kedelai lebih tinggi dibandingkan kebun sawit. Hal ini menunjukkan bahwa pengkaitan antara 
ekspansi kebun sawit di Indonesia sebagai driver utama deforestasi global adalah hoax. 
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PENDAHULUAN 

Deforestasi adalah salah satu isu 
lingkungan global yang menyita perhatian 
masyarakat global. Hal ini dikarenakan 
dampak ditimbulkan akibat deforestasi 
seperti hilangnya keanekaragaman hayati 
(biodiversitas) dan pengaruhnya terhadap 
perubahan iklim global. Pengkaitan 
deforestasi dan kebun sawit juga dianggap 
sebagai momentum yang tepat untuk 
menjadikan isu tersebut sebagai “senjata” 
negara barat dalam menghambat laju sawit. 
Indonesia sebagai produsen minyak sawit 
terbesar di dunia juga dianggap sebagai 
negara dengan tingkat deforestasi tertinggi 
di dunia. Tuduhan tersebut merupakan black 
campaign yang secara khusus menyerang 
industri minyak sawit nasional. 

Paradigma pengkaitan antara 
deforestrasi dan kebun sawit tersebut juga 
mengundang polemik. Apakah deforestasi 
global uniqeness atau hanya terjadi pada 
negara-negara produsen minyak sawit?, 
sehingga paradigma tersebut relevan. Untuk 
menjawab tersebut, tulisan ini bertujuan 
untuk menelusuri sejarah deforestasi global. 

 

 

 

EVOLUSI DEFORESTASI GLOBAL 

Deforestasi yang terjadi pada saat ini 
merupakan akumulasi yang telah terjadi 
pada beribu tahun yang lalu yang terjadi di 
seluruh dunia. Studi Matthew (1983) 
mengungkapkan bahwa luas deforestasi 
hutan dunia selama periode 1600an sampai 
1980 mencapai 701 juta hektar yang terdiri 
dari deforestasi hutan non tropis sebesar 
653 juta hektar (93 persen) dan deforestasi 
hutan tropis hanya sebesar 48 juta hektar (7 
persen). Kebutuhan lahan seiring 
peningkatan jumlah populasi penduduk dan 
pembangunan ekonomi menjadi alasan 
terjadinya deforestasi. 

Pembangunan ekonomi yang lebih 
dahulu di daerah sub tropis (seperti daratan 
Eropa, Amerika Utara) yang menyebabkan 
terjadinya deforestasi hutan sub tropis 
(temperate forest) pada periode sebelum 
1900-an. Sementara itu, negara tropis baru 
mulai membangun perekonomian yang 
menyebabkan terjadinya deforestasi hutan 
tropis (tropical forest) secara intensif sejak 
tahun 1900an. Pada periode pre-1700 
sampai 1900an, laju deforestasi hutan di 
temperate region terjadi sangat intensif, 
sementara laju deforestasi tropical forest 
mencapai puncaknya pada 1950-1979 
(Gambar 1).  

 

Gambar 1. Tingkat Deforestasi di Temperate Forest Lebih Tinggi Dibandingkan Tropical Forest 
(Sumber : FAO, 2012)  

Deforestasi hutan non tropis tersebut 
yang sebagian besar terjadi di daratan Eropa 
dapat dilihat dari penurunan forest cover di 
negara-negara Eropa sebelum 1800 (Kaplan 
et al, 2017) dan di Amerika Utara (USDA, 
2014). Besarnya deforestasi hutan non 
tropis di Eropa dan Amerika Serikat juga 
terkonfirmasi dari rendahnya luas hutan 

yang tergolong hutan primer (virgin forest) 
yang menjadi ekosistem habitat alami dari 
spesies endemik. Studi Sabatini et al (2017) 
mengungkapkan bahwa luas hutan primer 
Eropa saat ini relatif kecil yakni sebesar 1.4 
juta hektar yakni di Finland, Ukraina, 
Bulgaria dan Rumania. 
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Sementara itu, luas deforestasi global 
dalam periode 1990-2008 mencapai 239 
juta hektar (European Commission, 2013). 
Sebagian besar deforestasi terjadi di 
Amerika Selatan (33 persen) dan Afrika (31 
persen), sedangkan deforestasi di wilayah 

Asia Tenggara sebesar 19 persen (Gambar 
2). Data tersebut menunjukkan bahwa isu 
Indonesia sebagai negara dengan tingkat 
deforestasi tertinggi dunia merupakan 
tudahan yang keliru. 

 
Gambar 2.   Deforestasi Global Berdasarkan Kawasan 1990-2008 (Sumber : European 

Commission, 2013) 

Penyebab utama deforestasi global pada 
periode tahun 1990-2008 adalah produksi 
produk pertanian (29 persen), kemudian 
produksi produk peternakan (24 persen), 
bencana alam (17 persen), pembangunan 
rumah dan infrastruktur (4 persen), industri 
(2 persen), dan faktor lainnya (European 
Commission, 2013). Sementara itu, 
komoditas pertanian yang berkontribusi 
terhadap deforestasi global pada periode 

tersebut antara lain (Gambar 3): tanaman 
serealia (8 persen), kedelai (6 persen), roots 
pulses (4 persen) dan buah, sayur dan 
kacang-kacangan (3 persen), dan kelapa 
sawit (2 persen). Data tersebut 
menunjukkan bahwa ekspansi kebun 
tanaman sereal (padi, jagung, gandum) dan 
kedelai lebih berkontribusi terhadap 
deforestasi global dibandingkan kebun 
sawit. 

 
Gambar 3.  Driver Deforestasi Global 1990-2008 Menurut Kelompok Komoditi (Sumber : 

European Commission, 2013) 

 

STAGES OF DEVELOPMENT SEBAGAI 
ARGUMEN TERJADINYA DEFORESTASI 

GLOBAL 

Kebutuhan lahan untuk perumahan dan 
pembangunan ekonomi menjadi faktor 
utama yang mendorong terjadinya 
deforestasi di dunia sejak dahulu. Fenomena 
keterkaitan antara pembangunan ekonomi 
(stages of development) dengan deforestasi 
telah lama menjadi perhatian para ahli 
dunia. 

Hubungan antara pembangunan 
ekonomi dengan deforestasi dikenal sebagai 

Environmental Kuznets Curve (EKC) yakni 
berbentuk huruf “U” terbalik (Gambar 3). 
Pada awal pembangunan (pre-industrial 
economies) yang dimulai dengan 
memanfaatkan sumber daya alam (hutan) 
untuk peningkatan pendapatan akan disertai 
dengan meningkatnya degradasi 
lingkungan/deforestasi sampai pada level 
tertentu (industrial economies). Pada stages 
service economy, laju deforestasi menurun 
(reforestasi/aforestasi meningkat) seiring 
dengan peningkatan pendapatan. 

Nort America (2 persen) EU 27 (0.5 persen)

Others Europe (1 persen) Oceania (2 persen)

Nort Africa (0.6 persen) S-S Africa (31 persen)

Central America (5 persen) South America (33 persen)

South Asia (2 persen) East Asia (4.2 persen)

Southeast Asia (19 persen)

oil palm (2 persen)
soybean (6 persen)
other oil crops (3 persen)
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fruit, vegetable, nuts (3 persen)
others crop (4 persen)
livestock production (24 persen)
built-up (4 persen)
industy (2 persen)
natural hazard (17 persen)
unexplai ned (24 persen)
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Gambar 3.  Environmental Kuznets Curve (Sumber : Panayotou, 2003) 

Kurva tersebut menggambarkan 
hubungan trade-off antara pembangunan 
ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara 
dan tingkat deforestasi sebagai implikasinya 
akan selalu terjadi hingga mencapai titik 
tertentu. Secara empiris, deforestasi yang 
terjadi di kawasan Eropa dan Amerika 
Serikat sejak tahun 1600-an sebagai akibat 
dari dari peradaban dan pembangunan 
ekonomi. Seiring dengan pertumbuhan 
ekonominya, saat ini laju deforestasi di 
negara barat mulai menurun. Masyarakat 
Eropa dan Amerika Serikat lebih beruntung 
karena mengalami peradaban dalam 
pembangunan ekonomi lebih dahulu 
(dibanding kawasan/negara lain). Ketika 
Eropa sedang membangun perekonomian, 
Indonesia dan negara berkembang lainnya 
pada masa tersebut masih hidup di bawah 
era kolonialis Eropa dan baru memulai 
membangun ekonominya sejak tiga dekade 
terakhir. Hal ini berimplikasi pada tingkat 
deforestasi negara berkembang (termasuk 
Indonesia) saat ini yang relatif lebih tinggi 
dibandingkan Eropa dan Amerika Serikat. 

Studi Keenan et al (2015) pada periode 
1990-2015 mengungkapkan bahwa negara-
negara yang tergolong berpendapatan 
menengah ke bawah (di bawah USD 12 
ribu/kapita) laju deforestasi masih 
meningkat sedangkan negara-negara 
tergolong berpendapatan tinggi (lebih dari 
USD 12 ribu/kapita) laju deforestasi turun 
drastis bahkan berubah menjadi reforestasi. 

Kurva tersebut juga memberikan sudut 
pandang lain bahwa deforestasi juga pernah 
dilakukan oleh negara-negara barat yang 
selama ini menyudutkan Indonesia dan 
negara berkembang lainnya dengan 
menggunakan isu deforestasi. Negara barat 

juga menuntut Indonesia dan negara 
berkembang lainnya untuk bertanggung 
jawab terhadap warisan deforestasi yang 
faktanya menyebutkan bahwa negara barat 
juga turut berkontribusi di dalamnya di 
masa lampau. Hal ini menunjukkan 
ketidakadilan khususnya bagi Indonesia dan 
negara berkembang. 

 

KESIMPULAN 

Deforestasi global telah terjadi sejak 
periode 1600an hingga 1980 dengan luas 
hutan yang hilang mencapai 701 juta hektar. 
Sebagian besar deforestasi terhadi di hutan 
non tropis (temperate forest) seperti Eropa 
dan Amerika Serikat. Sementara itu, luas 
deforestasi yang terjadi dalam periode tahun 
1990-2008 mencapai 239 juta hektar yang 
sebagian besar terjadi di Amerika Selatan 
dan Afrika. Ekspansi lahan untuk 
memproduksi tanaman serelia dan kedelai 
menjadi penyebab utama deforestasi global 
pada periode tersebut. 

Dengan kata lain, pandangan negara-
negara barat mengenai isu deforestasi 
sebagai suatu fenomena unik dan hanya 
terjadi di Indonesia serta ekspansi kebun 
sawit dunia sebagai driver utama deforestasi 
global, adalah suatu pandangan yang tidak 
berdasarkan fakta, data, sejarah dan sebuah 
kebohongan besar. 
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