
@PASPI2021 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TOP-5 KOMODITI DRIVER DEFORESTASI GLOBAL  
 

Oleh 

PASPI-Monitor 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

RESUME 

 

Total luas deforestasi global periode tahun 1990-2008 mencapai 239 juta hektar. Berbeda dengan 
kawasan negara yang menjadi sentra deforestasi global pada periode sebelumnya (pra-pertanian hingga tahun 
1980-an), top-5 kawasan driver deforestasi pada periode 1990-2008 adalah Amerika (40 persen), Afrika (31.6 
persen) dan Asia (26.2 persen).  

Jika dikaitkan kembali antara ketiga kawasan driver deforestasi dengan hipotesis Environment Kuznet 
Curve menunjukkan bahwa negara pada ketiga kawasan tersebut umumnya masih berada pada fase pre-
industrial yakni bidang pertanian. Fase perekonomian berbasis pertanian memerlukan lahan untuk perluasan 
areal sektor pertanian dan untuk pemukiman penduduk.  

Hipotesis tersebut juga terbukti oleh berbagai hasil studi/kajian empiris yang mengungkapkan bahwa 
sektor pertanian melalui ekspansi lahan pertanian  menjadi penyebab utama deforestasi global. Top-5 
komoditas pertanian yang menjadi driver deforestasi global pada periode 1990-2008 adalah peternakan sapi, 
serealia, kedelai, roots pulses dan tanaman lainnya. Komoditi yang lain termasuk minyak sawit meskipun 
memiliki jejak deforestasi global, namun tidak termasuk top-5 driver deforestasi global.  

Dengan demikian, isu yang mengaitkan perkebunan sawit sebagai driver deforestasi dan high risk ILUC 
atau komoditas forest risk yang banyak disebarkan oleh LSM anti sawit atau negara barat yang menjadi 
produsen minyak nabati kompetitor adalah isu dan tuduhan tidak relevan bahkan salah alamat. pengkaitan 
minyak sawit dengan driver deforestasi global hanyalah bentuk persaingan bisnis yang tidak adil (unfairness) 
dan diskriminasi (crop apartheid). 
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PENDAHULUAN  

Pada publikasi jurnal PASPI Monitor 
sebelumnya, telah didiskusikan terkait 
deforestasi yang merupakan fenomena 
normal dalam pembangunan global sejak 
masa pre-pertanian hingga saat ini (PASPI, 
2021). Peningkatan kebutuhan pangan dan 
pemukiman serta sarana prasarana dan 
infrastruktur menjadi driver utama 
terjadinya deforestasi global.  

Deforestasi dunia terbesar pada periode 
pra-pertanian sampai tahun 1980-an terjadi 
pada hutan non tropis seperti di daratan 
Eropa dan Amerika Utara. Dari sekitar 701 
juta hektar deforestasi hutan dunia, sekitar 
653 juta hektar (93 persen) luas deforestasi 
yang terjadi pada hutan non tropis 
(Matthew, 1983).  

Dengan jejak deforestasi global tersebut 
dapat dipahami bahwa lahan-lahan 
pertanian di daerah Eropa, Amerika Utara 
dan daerah sub-tropis lainnya merupakan 
hasil dari deforestasi yang telah dilakukan 
sejak jaman dahulu. Jika ditelusuri jejaknya, 
semua lahan komoditas global dapat 
dipastikan berkaitan dengan deforestasi. 
Demikian pula dengan kota-kota modern 

yang ada di negara-negara tersebut juga 
dapat dipastikan berasal dari deforestasi. 

Hingga saat ini, deforestasi masih terus 
terjadi di berbagai belahan bumi. Jika pada 
era sebelumnya (pra-1980), sebagian besar 
deforestasi dunia terjadi di daratan Eropa 
dan Amerika Utara. Lalu, dimanakah pusat 
deforestasi setelah tahun 1980-an dan 
apakah penyebab (driver) deforestasi yang 
terjadi periode tersebut? Tulisan ini akan 
mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan 
tersebut dengan berlandaskan hasil studi 
lembaga internasional seperti European 
Commission dan Food Agricultural 
Organization (FAO). 

  
 

KAWASAN DRIVER DEFORESTASI 
GLOBAL  

Berdasarkan studi European 
Commission (2013), luas deforestasi dunia 
selama periode 1990-2008 mencapai 239 
juta hektar. Deforestasi pada periode 
tersebut terjadi di kawasan Benua Amerika 
(40 persen), Kawasan Afrika (31.6 persen) 
dan Kawasan Asia (26.2 persen). Sisanya 
berada di Europe (1.5 persen) dan Oceania 
(2 persen). 

 

 
Gambar 1. Kawasan Driver Global Deforestasi 1990-2008 (Sumber: European Commission, 2013) 

 
Fakta yang menarik dari data tersebut 

adalah daratan Eropa dan Amerika Utara 
yang menjadi sentra deforestasi dunia pada 
periode era pre-pertanian hingga tahun 
1980, dimana kedua kawasan negara 
tersebut masih melanjutkan deforestasi 
pada periode tahun 1990-2008, meskipun 
bukan lagi menjadi kawasan driver global 
deforestasi pada periode tersebut. Jika 

dikaitkan dengan perkembangan 
perekonomian periode tahun 1990-2008 
menunjukkan perekonomian negara-negara 
di kawasan Eropa dan Amerika utara telah 
memasuki fase industrial countries bahkan 
sudah post-industry. Mengacu pada 
Environment Kuznet Curve (EKC), negara-
negara yang telah memasuki fase industrial 
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apalagi fase post-industrial tidak lagi 
melakukan deforestasi.  

Dalam periode 1990-2008, kawasan 
dengan deforestasi global terbesar (driver) 
adalah Kawasan Amerika khususnya 
Amerika Selatan dan Amerika Tengah serta 
Kawasan Afrika, dimana sekitar 71 persen 
deforestasi dunia berada di kedua kawasan 
tersebut. Jika pangsa deforestasi yang terjadi 
di kawasan Asia ditambahkan dalam 
perhitungan, maka sekitar 97 persen 
deforastasi global yang terjadi dalam 
periode 1990-2008 berada pada ketiga 
kawasan tersebut. 

Jika dikaitkan kembali antara ketiga 
kawasan driver deforestasi dengan hipotesis 
Environment Kuznet Curve menunjukkan 
bahwa negara pada ketiga kawasan tersebut 
umumnya masih berada pada fase pra-
industrial yaitu sektor ekonominya masih 
bergantung di bidang pertanian. Fase 
perekonomian berbasis pertanian 
memerlukan lahan untuk perluasan areal 
sektor pertanian dan untuk pemukiman 
penduduk. Hal ini menunjukkan untuk 
memenuhi kebutuhan lahan untuk kegiatan 
pertanian dan pemukiman (mencakup 
infrastruktur lainnya), maka solusi yang 
tidak bisa dihindari adalah melakukan 
deforestasi.  
 
 

KOMODITI DRIVER DEFORESTASI 
GLOBAL 

Selain mengetahui negara/kawasan 
mana yang menjadi pusat deforestasi dunia 
setelah tahun 1980-an, hal lain yang menarik 
untuk dianalisis adalah sektor apa yang 

menjadi penyebab utama deforestasi global. 
Studi yang dilakukan oleh European 
Commission (2013) juga menunjukkan 
bahwa penyebab utama deforestasi global 
pada periode tahun 1990-2008 adalah 
produksi produk pertanian (54 persen), 
kemudian disusul oleh bencana alam (17 
persen), pembangunan rumah dan 
infrastruktur (4 persen), industri (2 persen), 
dan faktor lainnya. 

Hasil studi European Commission juga 
dikonfirmasi pada laporan FAO (2016) yang 
menyebutkan bahwa sektor pertanian masih 
menjadi penyebab (driver) yang signifikan 
terhadap deforestasi global. Hal serupa juga 
disebutkan pada studi Kissinger et al. (2012) 
mengungkapkan bahwa penyebab langsung 
(direct driver) deforestasi yang utama adalah 
ekspansi pertanian, selain aktivitas logging 
dan produksi kayu, urbanisasi serta kegiatan 
pertambangan. Selain hasil studi/kajian yang 
telah disebutkan diatas, masih banyak lagi 
hasil penelitian yang menyebutkan sektor 
pertanian menjadi penyebab utama 
deforestasi global. 

Diantara komoditas sektor pertanian 
yang berhasil terindentifikasi (diluar natural 
disaster dan unexplained), komoditas yang 
menjadi driver dari deforestasi dunia yang 
terjadi selama periode 1990-2008 (Gambar 
2) adalah peternakan (24 persen), serealia 
(8 persen), kedelai (6 persen), roots pulses (4 
persen), dan tanaman lainnya (4 persen). 
Diluar top-5 komoditas yang menjadi driver 
deforestasi global pada periode tersebut 
adalah buah, sayur dan kacang-kacangan (3 
persen), tanaman minyak nabati lainnya (3 
persen) dan kelapa sawit (2 persen). 

 

 

 
Gambar 2.  Komoditas Driver Deforestasi Global 1990-2008 (Sumber: European Commission, 

2013) 
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Top-5 komoditas driver deforestasi 
global periode tahun 1990-2008 juga 
mengkonfirmasi hipotesis Environment 
Kuznet Curve. Negara/kawasan yang fase 
perekonomiannya berada pada fase pra-
industri dengan bergantung pada sektor 
pertanian memiliki tingkat deforestasi yang 
meningkat. Hal ini disebabkan oleh 
pengembangan sektor pertanian yang 
menghasilkan komoditas pertanian dan 
peternakan untuk memenuhi kebutuhan 
pangan penduduk dan sumber devisa 
(ekspor).  

Dari data tersebut juga menunjukkan 
bahwa sebagian lahan untuk pengembangan 
perkebunan kelapa sawit juga berasal dari 
deforestasi. Namun porsi perkebunan kelapa 
sawit dalam deforestasi dunia pada periode 
tahun 1990-2008 hanya sebesar 2 persen. 
Artinya kelapa sawit tidak termasuk sebagai 
main commodity driver atau top-5 komoditas 
penyebab deforestasi dunia.  

Jika dikaitkan dengan jejak deforestasi 
dunia dari era pra-pertanian sampai tahun 
2008, luas deforestasi global sudah 
mencapai setidaknya 940 juta hektar. 
Sementara luas perkebunan sawit dunia 
hingga tahun 2008 baru mencapai 15 juta 
hektar atau hanya 1.5 persen dari akumulasi 
luas deforestasi global. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa perkebunan sawit 
dunia bukanlah komoditas driver deforestasi 
dunia.  

Dengan tidak masuknya perkebunan 
sawit dalam Top-5 komoditas penyebab 
utama deforestasi global, maka argumen dan 
isu yang mengaitkan perkebunan sawit 
sebagai driver deforestasi (Wicke et al., 
2008; Vijay et al., 2016; European 
Parlement, 2017) sangat berlebihan. 
Demikian juga dengan pengkaitan antara 
perkebunan sawit dengan Indirect Land Use 
Change atau menuding minyak sawit 
termasuk ke dalam komoditas forest risk 
atau high risk ILUC (European Commission, 
2019) juga merupakan tuduhan tidak 
relevan dan salah alamat.  

Jika negara-negara barat yang selama 
ini concern terhadap deforestasi dan  selalu 
menuding kelapa sawit sebagai penyebab 
utama deforestasi, seharusnya perhatian 
negara-negara tersebut dialihkan kepada 
Top-5 komoditas penyebab utama 
deforestasi global seperti dengan membatasi 

produksi produk peternakan (daging, susu, 
keju) di Eropa dan Australia atau membatasi 
produksi kedelai yang banyak di tanam di 
Amerika Serikat. Namun, hal tersebut tidak 
akan mungkin dilakukan. Dengan kata lain, 
pengkaitan minyak sawit dengan driver 
deforestasi global hanyalah bentuk 
persaingan bisnis yang tidak adil 
(unfairness) dan diskriminasi (crop 
apartheid).  

 
 

KESIMPULAN 

Total luas deforestasi global periode 
tahun 1990-2008 mencapai 239 juta hektar. 
Berbeda dengan kawasan negara yang 
menjadi sentra deforestasi global pada 
periode sebelumnya (pra-pertanian hingga 
tahun 1980-an), top-5 kawasan driver 
deforestasi pada periode 1990-2008 adalah 
Amerika (40 persen), Afrika (31.6 persen) 
dan Asia (26.2 persen).  

Berbagai hasil studi/kajian empiris 
mengungkapkan bahwa sektor pertanian 
melalui ekspansi lahan pertanian menjadi 
penyebab utama deforestasi global. Top-5 
komoditas pertanian sebagai driver 
deforestasi global pada periode 1990-2008 
adalah peternakan, serealia, kedelai, roots 
pulses dan tanaman lainnya. Komoditi yang 
lain termasuk minyak sawit meskipun 
memiliki jejak deforestasi global, namun 
tidak termasuk top-5 driver deforestasi 
global. Dengan demikian, isu yang 
mengaitkan perkebunan sawit sebagai driver 
deforestasi global adalah tidak relevan, salah 
alamat dan bentuk unfair trade.  
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