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RESUME 

 

Deforestasi telah menjadi perhatian masyarakat dunia khususnya dalam dua dekade terakhir ini. Isu 

deforestasi yang sebelumnya merupakan isu lingkungan semata, kini berubah menjadi basis kebijakan proteksi 

perdagangan antara negara maju dengan negara berkembang. Hal ini mengundang pertanyaan terkait sejarah 

deforestasi global dan apakah deforestasi hanya terjadi di negara berkembang? 

Berdasarkan studi empiris menunjukkan bahwa deforestasi global merupakan fenomena normal yang 

terjadi dalam sejarah pembangunan dunia. Deforestasi global terjadi sejak tahun sebelum tahun 1700 dan 

sebagian besar berada di hutan non tropis (temperate forest) seperti Eropa dan Amerika Serikat. Kemudian 

deforestasi tersebut menjalar ke daerah hutan tropis. Artinya deforestasi adalah suatu proses awal 

pembangunan yang dilakukan oleh seluruh negara untuk memanfaatkan sumberdaya alam hutan sehingga 

kebutuhan pangan dan ketersediaan lahan perumahan dapat tercukupi seiring dengan pertambahan jumlah 

penduduk dunia.  

Mungkin banyak yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut, terutama generasi milineal dunia. Ini 

bukan soal setuju atau tidak setuju. Tampaknya tidak ada pilihan untuk membangun waktu itu tanpa 

deforestasi. Tidak seperti Eropa dan Amerika Utara yang melakukan deforestasi total sehingga menyebabkan 

hilangnya biodiversitas asli kawasan tersebut, negara-negara berkembang juga melakukan deforestasi untuk 

memenuhi kebutuhan pangan penduduknya yang makin meningkat namun dengan tidak mengadopsi 

deforestasi total dan tetap menyisakan virgin forest sebagai “rumah” biodiversity asli. 
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PENDAHULUAN 

Deforestasi telah menjadi perhatian 

masyarakat dunia khususnya dalam dua 

dekade terakhir ini. Deforestasi 

menyebabkan berbagai masalah lingkungan 

seperti menjadi ancaman bagi kelestarian 

biodiversity alamiah hingga berkontribusi 

pada emisi GHG (Greenhouse Gases) global 

sehingga memicu pemanasan global dan 

perubahan iklim global. 

Meskipun deforestasi telah ada sejak 

peradaban dimulai di planet bumi, namun 

isu deforestasi menjadi perdebatan publik 

global. Hal ini dikarenakan ketika deforestasi 

dikaitkan dengan kebijakan perdagangan 

yang diimplementasikan oleh negara maju 

ditujukan kepada negara berkembang. Isu 

Embodied Deforestation, Renewable Fuel 

Standar, Renewable Energy Directives dan 

Indirect Land Use Change merupakan 

instrumen kebijakan negara-negara maju 

terhadap komoditas ekspor dari negara-

negara berkembang terkait dengan isu 

deforestasi.  

Isu deforestasi yang sebelumnya 

merupakan isu lingkungan semata, kini 

berubah menjadi basis kebijakan proteksi 

perdagangan antara negara maju dengan 

negara berkembang. Untuk mendukung 

kebijakan proteksi perdagangan, negara-

negara maju tersebut juga menggunakan dan 

membiayai NGO untuk menghentikan 

deforestasi di negara-negara berkembang 

sehingga ekspor dan perdagangan 

komoditasnya menjadi terhambat. 

Deforestasi yang dilakukan negara 

berkembang dalam rangka membangun 

perekonomiannya, seakan-akan tidak 

pernah dilakukan negara-negara maju. 

Hal-hal diatas mengundang pertanyaan. 

Apakah deforestasi hanya terjadi 

(uniqueness) di negara-negara berkembang? 

Dan apakah ketika negara-negara maju 

membangun ekonominya pada masa awal 

pembangunanya tidak terjadi deforestasi? 

Artikel ini akan mendiskusikan pertanyaan-

pertanyaan tersebut dan untuk menjawab 

pertanyaan tersebut juga akan didukung dan 

digunakan berbagai literatur atau hasil riset 

secara internasional. 

  

STAGES OF DEVELOPMENT 

Seluruh negara dan masyarakat dunia 

berada dan hidup pada atmosfir planet Bumi 

yang sama baik masa lalu, masa kini dan 

masa depan. Proses pembangunan 

peradaban dan pertumbuhan jumlah 

penduduk di planet Bumi sejak era pre-

pertanian, revolusi industri, revolusi hijau 

yang dimulai dari daratan Eropa dan 

Amerika Utara kemudian meluas ke seluruh 

dunia, ternyata telah menimbulkan 

ketidakseimbangan ekosistem planet Bumi.  

Model atau paradigma pembangunan 

yang umum ditempuh oleh Eropa dan 

Amerika Utara yang kemudian diikuti 

hampir seluruh negara adalah bertumpu 

pada model Stages of Development dari WW. 

Rostow (1960). Proses pembangunan yang 

secara by design melakukan perubahan 

struktural dari membangun sektor 

pertanian, ke sektor industri dan kemudian 

ke sektor jasa. Menurut model tersebut, pada 

awal pembangunan (early stages 

development) untuk memproduksi bahan 

pangan, perumahan dan menciptakan 

pendapatan yang digerakkan (driver) oleh 

kelimpahan sumberdaya alam yang dimiliki 

suatu negara (endowment factor) dan tenaga 

kerja atau factor-driven (Walker, 1993; 

Porter, 2009).  

Fenomena keterkaitan antara tahapan 

pembangunan dengan mutu lingkungan 

hidup telah lama menjadi perhatian para ahli 

yang dikenal dengan Environmental Kuznet 

Curve (EKC) yang berbentuk inverted “U” 
shape (Panoyotou, 2003). Pada awal 

pembangunan (pre-industrial economy) yang 

dimulai dengan memanfaatkan sumberdaya 

alam (hutan) untuk produksi pangan, 

menciptakan pendapatan dan 

menggerakkan perekonomian yang akan 

disertai dengan meningkatnya degradasi 

mutu lingkungan hidup (deforestasi) sampai 

pada fase industrial economy. Pada fase 

service economy, laju deforestasi akan 

menurun dan digantikan dengan 

reforestasi/aforestasi(Gambar 1).  
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Gambar 1. Enviromental Kuznet Curve (Sumber : Panayotou, 2003) 

 

 Fenomena EKC tersebut terjadi hampir 

di seluruh negara yang dimulai pada negara-

negara Eropa, Amerika Utara dan kemudian 

meluas ke negara lain (Walker, 1993; Egli, 

2001; Bhattarai, et al., 2001; Kaplan et al., 

2017).  

Studi Keenan et al. (2015) juga 

mengungkapkan bahwa pada periode 1990-

2015, negara-negara yang tergolong 

berpendapatan menengah ke bawah (di 

bawah USD 12 ribu/kapita) memiliki laju 

deforestasi yang masih meningkat, 

sedangkan negara-negara tergolong 

berpendapatan tinggi (lebih dari USD 12 

ribu/kapita) memiliki laju deforestasi yang 

menurun drastis bahkan berubah menjadi 

reforestasi. 

 Selain untuk tujuan pembangunan 

ekonomi, laju deforestasi juga dipicu oleh 

pertumbuhan jumlah penduduk dunia baik 

untuk pemukiman maupun untuk 

penyediaan infrastruktur (USDA, 2014). 

Semakin meningkatnya jumlah penduduk 

dunia menyebabkan luas deforestasi juga 

terus meningkat dalam periode 1800-2010 

(Gambar 2). 

 

 
Gambar 2. Hubunga Pertumbuhan Penduduk Dunia dan Deforestasi (Sumber : UN, 1999; 

Williams, 2002; FAO; 2010; USDA, 2014) 

 

 

JEJAK DEFORESTASI 

Kaitan fase pembangunan global dengan 

deforestasi tersebut terkonfirmasi juga 

dengan jejak deforestasi global (Gambar 3). 

Proses pembangunan yang berlangsung di 

daerah sub tropis (seperti daratan Eropa, 

Amerika Utara) menyebabkan terjadinya 

deforestasi hutan sub tropis (temperate 

forest) lebih awal yakni sebelum tahun 

1990-an. Puncak deforestasi di temperate 

forest terjadi pada periode tahun pre-1700. 

Kemudian negara-negara daerah tropis yang 

baru belakangan ini mulai membangun 

perekonomiannya, sehingga deforestasi 

hutan tropis (tropical forest) mulai intensif 

terjadi sejak tahun 1900-an. Puncak 

deforestasi hutan tropis terjadi pada periode 

tahun 1950-1979 (FAO, 2012; Roser, 2012).  

Pre-Industrial 

economies 

Industrial 

economies 

Post-industrial 
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economy) 
Turning point 

Environtmental 

degradation 

(pollution/ 

Stage of Economic Development Income per capita 

(growth) 



342  Palm Oil Journal, Vol II No. 11/03/2021 

@PASPI2021 

 
Gambar 3. Estimasi Deforestasi Berdasarkan Tipe Hutan pada Periode Pre-1700 hingga 2000 

(Sumber: FAO, 2012) 

 

Jejak deforestasi tropical forest dan non-

tropical forest tersebut juga diperkuat oleh 

studi Matthew (1983). Pada periode pre-

pertanian sampai tahun 1980 (Tabel 1) 

deforestasi hutan dunia telah mencapai 701 

juta hektar yang terdiri dari deforestasi 

hutan non tropis (653 juta hektar) dan 

deforestasi hutan tropis (48 juta hektar).  

 

Table 1. Perubahan Hutan (Deforestasi) Dunia masa Pre-Pertanian hingga tahun 1980 

 Vegatasi Pra-

Pertanian 

Vegetation 

1980 
Penurunan Ekosistem 

 Juta hektar Juta hektar Juta hektar Persentase 

Total hutan dunia 4,628 3,927 701 15.15 

    Hutan hujan tropis 1,277 1,229 48 3.75 

    Hutan non-tropis 3,351 2,698 653 19.50 

Woodland 1,523 1,310 213 13.80 

Semak Belukar 

(Shrubland) 

1,299 1,212 87 6.70 

Padang Rumput 

(Grassland) 

3,309 2,743 647 19.10 

Tundra 734 734 - - 

Gurun (Desert) 1,582 1,557 25 1.60 

Tanaman Budidaya 

(Cultivation) 

93 1,756 -1663 - 

Sumber : Matthew (1983)  

 

Sebagian besar deforestasi hutan non 

tropis terjadi di daratan Eropa dan Amerika 

Utara. Hal ini tercermin dari penurunan 

forest cover di negara-negara Eropa sebelum 

tahun 1800 (Kaplan et al., 2017) dan di 

Amerika Utara (USDA, 2014). Hal ini juga 

terkonfirmasi oleh hilangnya hutan asli 

(virgin forest) di daratan Eropa. Studi 

Sabatini et al. (2017) mengungkapkan 

bahwa luas hutan primer Eropa saat ini 

hanya tersisa 1.4 juta hektar yang tersebar 

di di Finlandia, Ukrania, Bulgaria dan 

Rumania.  

Fakta empiris yang menyebutkan 

hilangnya virgin forest di daratan Eropa 

maupun di Amerika Utara menunjukkan 

bahwa negara-negara tersebut melakukan 

deforestasi total pada masa awal 

pembangunanya. Deforestasi total tersebut 

menyebabkan hilangnya biodiversity asli. 

Dimanakah biodiversity khas daratan Eropa 

dan Amerika Utara saat ini?  

Studi Houghton (1996) juga 

mengkonfirmasi pola deforestasi global 

tersebut. Dalam periode tahun 1850-1990, 

luas area lahan global yang telah dibuka 

meningkat dari 289 juta hektar menjadi 2.52 

miliar hektar, terdiri dari temperate grass 

land seluas 1.6 miliar hektar, hutan tropis 

seluas 508 juta hektar, hutan temperate 
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seluas 91 juta hektar dan hutan boreal 

seluas 4 hektar.  

Selama periode tahun 1850-1990, 

volume logging dari hutan boreal dan 

temperate meningkat dari 1 juta 

hektar/tahun menjadi 3.5 juta hektar/tahun. 

Peningkatan volume logging juga terjadi dari 

temperate forest yaitu dari 3 juta 

hektar/tahun menjadi 6 juta hektar/tahun. 

Sementara itu, volume logging dari hutan 

tropis pada tahun 1850 masih sangat kecil 

yaitu kurang 0.5 juta hektar/tahun dan 

kemudian meningkat menjadi 2 juta 

hektar/tahun tahun 1950 dan menjadi 8 juta 

hektar/tahun tahun 1980. Dengan demikian, 

selama periode tersebut sekitar lebih dari 1 

miliar juta hektar hutan dunia telah 

mengalami logging atau sekitar 77 persen 

lebih tinggi dari konversi forest menjadi 

lahan pertanian. 

Dengan fakta-fakta empiris diatas cukup 

meyakinkan bahwa deforestasi merupakan 

fenomena normal yang lumrah terjadi di 

setiap negara. Model stages of development 

yang dianut hampir seluruh negara dunia 

dan akibat pertumbuhan populasi penduduk 

dunia berimplikasi pada fenomena 

deforestasi yang telah menjadi bagian proses 

pembangunan yang terjadi di setiap 

negara/kawasan.  

Mungkin banyak yang tidak setuju 

dengan jalan deforestasi tersebut terutama 

generasi milineal dunia. Ini bukan soal 

setuju atau tidak setuju. Faktanya negara-

negara maju saat ini seperti di Eropa dan 

Amerika Utara mengawali proses 

pembangunannya dari hasil deforestasi. 

Tampaknya tidak ada pilihan untuk 

membangun waktu itu tanpa deforestasi. 

Kemajuan dan kekayaan yang dinikmati saat 

ini di dua kawasan negara tersebut juga 

merupakan hasil dari deforestasi yang 

terjadi sejak tempo dulu. 

Negara-negara berkembang saat ini juga 

mengadopsi model pembangunan yang 

sama. Pertumbuhan penduduk dan 

kebutuhan pangan yang makin meningkat 

tidak mungkin terpenuhi tanpa deforestasi. 

Sebagai pengikut model pembangunan 

negara-negara maju, deforestasi yang terjadi 

di negara-negara berkembang mungkin 

banyak belajar dari sejarah deforestasi 

negara maju untuk tidak mengadopsi 

deforestasi total dan tetap menyisakan 

virgin forest sebagai “rumah” biodiversity 

asli.  

 

 

KESIMPULAN 

 Deforestasi global merupakan 

fenomena normal yang terjadi dalam sejarah 

pembangunan dunia. Deforestasi global 

terjadi sejak tahun sebelum tahun 1700 dan 

sebagian besar berada di hutan non tropis 

(temperate forest) seperti Eropa dan 

Amerika Serikat. Kemudian deforestasi 

tersebut menjalar ke daerah hutan tropis.  

Berdasarkan model pembangunan 

global yang dianut selama ini, deforestasi 

merupakan awal proses pembangunan suatu 

negara/kawasan untuk memanfaatkan 

sumberdaya alam hutan untuk memenuhi 

kebutuhan pangan dan ketersediaan lahan 

perumahan seiring dengan pertambahan 

jumlah penduduk dunia. Hal ini 

menunjukkan bahwa deforestasi adalah 

suatu fenomena yang wajar dalam proses 

pembangunan yang dilakukan oleh seluruh 

negara dan tidak dapat dihindarkan.  
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