
LAPORAN PENELITIAN KEBIJAKAN BANK DUNIA

Perluasan Pertanian,  Pengentasan Kemiskinan, 
dan Lingkungan di Hutan Tropis

Dalam Sengketa?

36789

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



Dalam Sengketa?
Perluasan Pertanian, 
Pengentasan Kemiskinan, 
dan Lingkungan 
di Hutan Tropis

Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia



Laporan ini didedikasikan untuk mengenang Ricardo Tarifa, yang 
meninggal secara tragis dalam kecelakaan pesawat di hutan Amazon 
pada tanggal 29 September 2006. Ricardo sedang kembali dari Manaus, 
tempat ia terlibat dalam beberapa proyek besar yang berfokus pada 
pelestarian hutan Amazon di Brasil. Kehidupan dan pekerjaan Ricardo 
memberikan gambaran, dengan cara yang sangat praktis, mengenai tema 
buku ini—mencari cara untuk melestarikan hutan dan memperbaiki 
kehidupan orang-orang yang tinggal di dalamnya.

Ricardo sangat mencintai hutan dan penduduk hutan. Ia merasa seperti 
di rumah sendiri bersama masyarakat di tepi Sungai Tapajós dan 
masyarakat di daerah rentan banjir di tepi Amazon. Sebagai insinyur 
kehutanan lulusan Yale, ia bergerak di dunia yang jauh berbeda: dunia 
penduduk hutan, kaum akademisi, dan kantor-kantor Bank Dunia. 
Tetapi pilihannya jelas. Ricardo senang bekerja di lapangan. Ia yakin 
pada kemampuan tindakan orang-orang setempat untuk mendorong 
perubahan, untuk mencari solusi lokal dari masalah-masalah global. 
Ricardo, dan kontribusi yang saat itu akan diberikannya, akan sangat 
dirindukan.
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KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Tiga miliar jiwa, atau hampir setengah jumlah umat manusia, hidup di daerah 
pedesaan di negara-negara berkembang, dan 1,5 miliar di antaranya hidup 
hanya dengan kurang dari $2 per harinya. Hutan adalah sumber daya yang 

penting bagi penduduk miskin di pedesaan, dan lebih dari 800 juta jiwa di antaranya, 
hidup di hutan-hutan di daerah tropis. Akan tetapi, penggundulan hutan di seluruh 
dunia terus berlanjut dengan laju yang sangat mengkhawatirkan. Besarnya hutan 
yang hilang per tahunnya mencapai kira-kira seluas negara Portugal. Hutan-hutan ini 
ditebangi untuk tujuan pertanian atau diambili hasil-hasilnya tanpa memerhatikan 
kesinambungannya. Selain berbagai dampaknya kesejahteraan rakyat miskin, perusakan 
hutan berakibat pada hilangnya keanekaragaman hayati global yang tidak tergantikan 
dan turut menyebabkan perubahan iklim global, yang mengancam orang kaya maupun 
miskin.
 Hutan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari misi pengentasan kemiskinan 
Bank Dunia, sekaligus komitmennya untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan 
global. Strategi sektor kehutanan Bank Dunia didasarkan pada tiga tujuan yang saling 
memperkuat, yaitu pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi, dan pelestarian 
nilai-nilai lingkungan kehutanan. Komitmen Bank Dunia mencakup semua negara, 
baik negara yang memiliki banyak hutan maupun yang sedikit, serta untuk semua jenis 
hutan. Sedangkan laporan ini berfokus pada penyebab, konsekuensi, dan hubungan 
antara penggundulan hutan dan isu kemiskinan hutan di dunia tropis.
 Secara khusus, laporan ini mengemukakan tentang dilema potensial dari trade-
off  antara pengentasan kemiskinan dan perlindungan lingkungan. Penggundulan 
hutan bukan hanya menyebabkan kerusakan lingkungan tetapi juga menambah luas 
lahan pertanian serta memberikan penghasilan dan lapangan kerja bagi penduduk di 
pedesaan, yang terkadang berkesinambungan dan terkadang tidak. Secara keseluruhan, 
laporan ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan dan perbaikan lingkungan 
tidak secara inheren saling bertentangan, tetapi keduanya juga tidak selaras secara 
langsung. Hasil akhirnya bergantung pada kebijakan-kebijakan yang diambil dan 
kondisi-kondisi spesifi k di lapangan.
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 Laporan ini menawarkan tipologi untuk tiga jenis hutan yang menghadapi 
tekanan lingkungan yang berbeda dan menawarkan kesempatan-kesempatan yang 
berbeda pula bagi pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan, sekaligus mengkaji 
berbagai pilihan kebijakan yang ada. Laporan ini membahas sejumlah kesempatan 
untuk kebijakan yang dapat menghasilkan situasi ”menang sama menang.” Secara 
khusus, apa pun yang mampu meningkatkan jumlah lapangan kerja di luar sektor 
pertanian akan cenderung mengurangi kemiskinan maupun penggundulan hutan. 
Selain itu, dukungan terhadap perkembangan pertanian hutan (agroforestry) dapat 
membantu memperbaiki fungsi-fungsi ekologis dari hutan-hutan yang terdegradasi 
sambil mendorong peningkatan hasil pertanian dan lapangan kerja.
 Penyelesaian berbagai masalah kehutanan membutuhkan mediasi antara 
para pihak yang berkepentingan dengan klaim atas hutan yang mungkin saling 
bertentangan. Upaya untuk membagi lahan hutan dan menjamin hak kepemilikannya 
merupakan salah satu tantangan kebijakan yang sangat penting. Jutaan jiwa hidup 
dengan keterbatasan atau ketiadaan jaminan hak atas pohon-pohon dan lahan. Mereka 
tidak mampu memanfaatkan sumber daya hutan dan tidak memiliki motivasi untuk 
melestarikannya. Tantangan lain adalah menyadari eksternalitas lingkungan yang 
terkait dengan pengelolaan hutan. Masyarakat di semua lapisan, dari kelompok 
setempat hingga seluruh planet bumi, perlu mencari cara untuk menghargai para 
pemilik dan pengelola hutan yang tindakan-tindakannya memberikan manfaat bagi 
orang lain. 
 Tantangan-tantangan ini sangatlah sulit, bahkan bagi negara-negara yang memiliki 
kapasitas tata kelola pemerintahan yang relatif tinggi sekalipun. Akan tetapi, kebanyakan 
negara yang memiliki hutan tropis tergolong buruk kinerja pemerintahannya. 
Meskipun demikian, laporan ini optimis bahwa tantangan-tantangan tersebut dapat 
diatasi. Laporan ini menunjukkan serangkaian inovasi yang dapat memperbaiki kinerja 
pemerintah di berbagai negara yang karenanya mengarah pada penerapan kebijakan-
kebijakan yang lebih baik. Biaya informasi yang turun dengan cepat menjadi salah satu 
faktor penting dalam kemunculan inovasi-inovasi ini, karena sekarang upaya untuk 
memonitor kondisi hutan, berkomunikasi dengan penduduk hutan, serta mengawasi 
tindakan para pemilik lahan dan badan pemerintah dapat semakin mudah dilakukan 
dan biayanya pun semakin murah. Bersama dengan beberapa mekanisme kelembagaan 
yang baru seperti para pengamat hutan yang independen dan sertifi kasi dari pihak 
ketiga, inovasi-inovasi ini dapat mendorong transparansi di sektor ini dan mencegah 
pengambilan sumber daya dengan cara-cara yang dapat merusak lingkungan dan 
sosial.
 Keberadaan pendanaan global untuk hutan dapat mempercepat perubahan-
perubahan kelembagaan ini, sambil secara langsung mendukung tindakan-tindakan 
pelestarian hutan dan perbaikan taraf penghidupan. Meskipun memerhatikan kebutuhan 
global dalam hal pelestarian keanekaragaman hayati, laporan ini memberikan perhatian 
khusus pada kesempatan potensial yang ditawarkan oleh pendanaan karbon global. 
Ini adalah topik yang saat ini sedang hangat dibahas di tingkat internasional. Sekitar 
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20 persen dari emisi karbondioksida dunia berasal dari penggundulan hutan tropis. 
Biaya untuk membatasi sebagian dari emisi ini tampaknya rendah jika dibandingkan 
dengan pilihan-pilihan lainnya. Pendanaan internasional untuk mendukung 
penurunan emisi karbondioksida dapat mengompensasi biaya kesempatan (opportunity 
cost) atas pelestarian hutan sekaligus juga mendorong pembangungan pertanian dan 
kehutanan yang berkesinambungan, yang akan meringankan tekanan-tekanan yang 
dihadapi oleh hutan lindung. Ini adalah visi jangka panjang, tetapi ini dapat memicu 
penguatan kelembagaan jangka pendek yang akan bermanfaat bagi hutan sekaligus 
para penghuninya.
 Laporan ini menawarkan suatu kerangka kerja sistematis untuk memikirkan 
tentang bagaimana kita dapat mengintegrasikan pengelolaan hutan dan pembangunan 
pedesaan dengan cara yang berkesinambungan. Semoga laporan ini dapat membantu 
membentuk perdebatan yang positif tentang bagaimana cara terbaik mengelola daerah 
pedesaan demi kesejahteraan lokal maupun global.

Francis Bourguignon
Senior Vice President dan Chief Economist
Bank Dunia

Katherine Sierra
Vice President, Sustainable Development Network
Bank Dunia
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Singkatan dan Akronim
ASB  Alternatives to Slash and Burn Project —Proyek (untuk mencari) Alternatif-

alternatif atas Sistem Tebas dan Bakar
CIFOR  Center for International Forestry Research—Pusat Penelitian Kehutanan 

Internasional
CO2  carbon dioxide—karbondioksida
CONABIO  Mexico’s National Biodiversity Commission—Komisi Keanekaragaman Hayati 

Nasional Meksiko
EMBRAPA  Brazilian Agricultural Research Corporation—Perusahaan Penelitian Pertanian 

Brasil
ETS  Emissions Trading Scheme—Skema Perdagangan Emisi
EU  European Union—Uni Eropa
FAO UN  Food and Agriculture Organization—Organisasi Pangan dan Pertanian PBB
FEMA  [state environmental agency of Mato Grosso]—Badan lingkungan negara bagian 

Mato Grosso
FRA  Forest Resources Assessment—Pengkajian Sumber Daya Hutan
FRA-RSS  Forest Resources Assessment Remote Sensing Survey—Pengkajian Sumber Daya 

Hutan - Survei Penginderaan Jarak Jauh
FSC  Forest Stewardship Council—Dewan Penjaga Hutan
GEF  Global Environment Facility—Fasilitas Lingkungan Hidup Global
GHGs  greenhouse gases—gas rumah kaca
GPS  Global Positioning System—Sistem Pemosisian Global
ICDPs  integrated conservation-development projects—proyek-proyek pengembangan 

pelestarian yang terintegrasi
IMF  International Monetary Fund—Dana Moneter Internasional
INPE  Brazilian National Institute of Space Research—Institut Nasional Brasil untuk 

Penelitian Luar Angkasa
ITTO  International Tropical Timber Organization—Organisasi Kayu Tropis 

Internasional
IUCN  Th e World Conservation Union—Serikat Pelestarian Dunia
LSMS  Living Standards Measurement Survey—Survei Pengukuran Standar Hidup
NGOs  nongovernmental organizations—lembaga swadaya masyarakat
NPV  net present value—nilai sekarang bersih
RISEMP  Regional Integrated Silvopastoral Ecosystem Management Project—Proyek 

Pengelolaan Ekosistem Kehutanan Terintegrasi Regional
RL  reference level—tingkat acuan
SLAPR  Rural Property Environmental Licensing System (Mato Grosso)—Sistem Lisensi 

Lingkungan Lahan Pedesaan
TREES  Tropical Ecosystem Environment Observation by Satellite—Pengamatan 

Lingkungan Ekosistem Tropis dengan Satelit
WWF  Worldwide Fund for Nature/World Wildlife Fund—Organisasi Dana Dunia 

untuk Alam/Dana Satwa Liar Dunia

100 ha = 1 km2

1 ton karbon setara dengan 3,67 ton CO2



Sumber: Juan Pablo Moreiras/Flora & Fauna Internasional/Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo photo archive. 
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Dalam tiga dekade terakhir, hutan tropis telah menarik perhatian dunia. 
Pertemuan demi pertemuan, laporan demi laporan, demontrasi-demonstrasi 
di jalan, dan miliaran dolar telah dikucurkan untuk berbagai proyek 

kehutanan.

Mengapa Hutan Tropis Menjadi Perhatian?
Ada dua masalah besar yang memicu timbulnya perhatian ini.

Menyusutnya Hutan Tropis 
Keberadaan citra satelit memungkinkan kita untuk menyaksikan kebakaran hutan 
pada saat terjadinya. Kawasan hutan tropis yang sangat luas pada pertengahan abad 
ke-20, pada saat ini berkurang sebesar 5 persen per dekade. Pada pertengahan abad 
ke-21 diperkirakan hanya sedikit sekali bagian dari hutan yang dulunya sangat luas 
ini yang akan tersisa. Apabila kecenderungan yang ada pada saat ini tidak berubah, 
konsekuensinya akan sangat berat: 3 miliar ton karbondioksida dilepaskan ke atmosfer 
setiap tahunnya, dan hal ini akan memperparah perubahan iklim; yang punah bukan 
hanya banyaknya spesies melainkan juga seluruh ekosistem; dan di sepanjang daerah 
tropis terjadi perubahan besar-besaran secara luas terutama di daerah aliran sungai, 
pada bentang alam, dan keadaan cuaca. Kerusakan-kerusakan lingkungan ini akan 
memengaruhi orang-orang, baik yang tinggal di dekat maupun yang jauh dari 
hutan.
 Berbagai tekanan yang dialami hutan ini tidak akan hilang dengan cepat. Lahan 
pertanian, padang penggembalaan, dan perkebunan semakin merambah ke daerah 
hutan tropis dan diprediksi akan terus meluas hingga 30-50 tahun ke depan. Ekspansi 
ini didorong oleh alasan untuk mencari kekayaan maupun faktor kemiskinan. Di 
satu sisi, sangat banyak penduduk pedesaan yang hidup dengan mengandalkan 
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sektor pertanian yang produktivitasnya rendah. Di sisi lain, penduduk perkotaan 
yang semakin berkembang dan bertambah kaya menginginkan komoditas-komoditas 
yang diproduksi dari pedesaan dan yang berasal dari hasil hutan, seperti daging sapi, 
minyak kelapa sawit, kopi, kacang kedelai, dan coklat. 
 Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization—
FAO) meramalkan bahwa pertumbuhan dalam permintaan tersebut akan lambat—
tetapi memperkirakan bahwa lahan pertanian di negara-negara berkembang akan 
meluas sebesar 3,8 juta hektar per tahunnya selama tiga dekade ke depan (Bruinsma, 
2003). Angka perkiraan kasarnya akan jauh lebih besar karena sebagian lahan pertanian 
ditelantarkan begitu saja, dan perkiraan-perkiraan ini tidak mencakup penambahan 
luas padang penggembalaan dan hutan-hutan yang ditanami. 

Hutan juga mendapatkan tekanan dari para penebang kayu. Penduduk miskin 
membutuhkan kayu bakar, sedangkan penduduk dunia yang lebih kaya membutuhkan 
lebih banyak kayu dan bubur kertas, padahal perkebunan yang ada hanya dapat 
memenuhi sebagian dari permintaan ini. Penebangan bukan hanya mengurangi 
luas area tetapi juga merusak hutan, namun di sisi lain membantu membiayai dan 
memberikan akses kepada para petani dan pengusaha yang membakar pohon-pohon 
yang tidak memiliki nilai ekonomis untuk membuka lahan pertanian. 

Hutan adalah Tempat Tinggal bagi Sebagian Penduduk 
Termiskin Dunia
Hutan memainkan peranan yang sangat penting dalam menyokong kehidupan 
penduduk miskin. Hampir 70 juta orang, kebanyakan penduduk asli, tinggal di daerah 
terasing di dalam hutan tropis yang siklusnya tertutup. Sekitar 735 juta orang lainnya 
tinggal di dalam atau sekitar hutan tropis dan savana, mengandalkan hutan tersebut 
sebagai sumber bahan bakar, makanan, dan pendapatan mereka, atau menebanginya 
untuk dijadikan lahan pertanian dan penggembalaan. Dari sudut pandang kebijakan, 
apa yang membedakan kemiskinan hutan terkait dengan kemiskinan pedesaan 
lainnya? Bagaimana kaitannya dengan penggundulan hutan? Kapankah hutan menjadi 
perangkap kemiskinan karena pengaruh letak geografi s, dan kapan hutan merupakan 
jalan keluar dari kemiskinan?

Tujuan, Pembaca, dan Cakupan Laporan. 
Meskipun sudah begitu banyak laporan yang diterbitkan, penyebab hilangnya hutan 
dan kemiskinan hutan serta tentang respons kebijakan yang efektif, masih belum 
terungkap dengan jelas. Pembicaraan tentang hutan sering kali mengandalkan 
generalisasi yang tidak dapat diandalkan (Kotak 2). Meskipun terdapat sedikit 
kebenaran dalam masing-masing generalisasi ini, penerapan yang sembarangan dapat 
menghambat diagnosis masalah kemiskinan dan lingkungan, dan tanpa diagnosis 
yang tepat, pemecahan masalahnya menjadi tidak akurat. Berikut ini diilustrasikan 
dua contoh pembanding:
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Taman Nasional Kerinci-Seblat, di Sumatra, Indonesia, merupakan salah 
satu situs keanekaragaman hayati yang paling kaya dan paling unik di dunia, 
memiliki 4.000 spesies tumbuhan dan mewakili 3 persen dari jumlah jenis 
mamalia di dunia, termasuk jenis yang terancam punah seperti macan tutul 
(Panthera Pardus) dan badak Sumatra (Rhinoceros Sumatrensis). Salah satu 
proyek Bank Dunia, GEF, berusaha mengurangi laju penggundulan hutan 
dengan cara meningkatkan pendapatan lokal. Tetapi penggundulan hutan di 
Kerinci Seblat tidak disebabkan oleh faktor kemiskinan semata, melainkan 
terutama karena keserakahan dan adanya peluang yang memungkinkan hal 
ini terjadi. Hutan-hutan di daerah ini memiliki beragam jenis kayu keras yang 
mahal, selain itu iklim yang dingin serta tanahnya yang vulkanis menjadikan 
hutan-hutan tersebut sebagai salah satu tempat terbaik di dunia, antara lain 
sesuai dengan habitat tumbuhnya kayu manis. Bantuan dalam jumlah minim 
bagi masyarakat lokal tidak akan mencegah mereka melakukan penggundulan 
hutan dan tidak akan berdampak pada para pendatang yang ingin mendapatkan 
keuntungan dari kekayaan kawasan tersebut (MacKinnon, 2005).

•

Kemiskinan menyebabkan penggundulan hutan
Pe n d u d u k  m i s k i n  m e l a k u k a n 
penggundulan hutan, meskipun demikian 
penambahan pendapatan juga tidak akan 
mencegah penduduk miskin untuk tidak 
melakukannya.

Penggundulan hutan menyebabkan kemiskinan
Bergantung pada siapa yang melakukannya 
dan alasannya, penggundulan hutan dapat 
menghancurkan atau menciptakan aset-aset 
bagi penduduk miskin.

Daerah-daerah yang berhutan lebat cenderung 
sangat miskin
Banyak faktor yang mengaburkan hubungan 
ini. Daerah-daerah terpencil cenderung 
berhutan lebat dan tingkat kemiskinannya 
tinggi, tetapi juga mempunyai jumlah 
absolut penduduk miskin yang rendah. Para 
penduduk hutan dapat hidup sejahtera jika 
mereka dapat mengakses sumber daya hutan 
secara menguntungkan, atau sebaliknya, akan 

menderita jika sumber daya tersebut terlalu 
sedikit atau dikendalikan pihak lain.

Penggundulan hutan menyebabkan banjir dan 
mengurangi air di musim kemarau
Dampak penggundulan hutan sangatlah 
bervariasi bergantung pada ukuran 
daerah resapan air dan kemiringannya, 
serta bagaimana tanahnya dimanfaatkan 
selanjutnya. Penggundulan hutan sering 
kali meningkatkan air di musim kemarau, 
tetapi di beberapa kasus yang terjadi justru 
sebaliknya.

Harga kayu yang tinggi mendorong pelestarian 
hutan
Tingginya harga kayu memotivasi 
“perambahan” hutan-hutan tua yang tidak 
dilindungi, tetapi dapat juga meningkatkan 
upaya penebangan yang sesuai dengan 
peraturan dan mendorong pengelolaan hutan 
dan perkebunan sekunder di daerah-daerah 
yang sudah ditebangi pohonnya. 

Kotak 1 Generalisasi-generalisasi yang Tidak Dapat Diandalkan tentang 
Penggundulan Hutan dan Kemiskinan
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Sebuah program penggunaan lahan di Panama mencanangkan penanaman 
kembali  area padang penggembalaan seluas 144.000 hektar untuk melindungi 
daerah resapan air Kanal Panama. Proyek ini diperkirakan menelan biaya lebih 
dari $250 juta. Tetapi suatu penelitian berpendapat bahwa investasi ini dapat 
menimbulkan akibat yang berlawanan dari apa yang diharapkan, bahkan 
mengurangi, dan bukannya, meningkatkan persediaan air untuk kanal tersebut 
selama musim kemarau. Sejalan dengan berkembangnya waktu, perubahan itu 
dapat merugikan pendapatan Panama sebesar $630 juta dan meningkatkan 
biaya pengiriman globalnya sebesar $3 miliar (Aylward 2002).

 Laporan ini mencoba memperbaiki diagnosis terhadap akar permasalahan 
yang dihadapi hutan dan mencari pemecahan berikut penerapannya. Laporan ini 
menawarkan berbagai perangkat untuk mengatasi dua masalah yang terkait dengan 
kebijakan pengelolaan lingkungan dan pembangunan regional:

Sebagian pihak diuntungkan, dan sebagian lainnya dirugikan, ketika hutan 
menjadi rusak atau diubah menjadi lahan pertanian. Bagaimana seharusnya 
kita menengahi kepentingan kedua kelompok ini?

Seberapa parahkah kemiskinan yang diderita para penduduk hutan? Pendekatan 
apa yang diperlukan untuk menangani masalah tersebut? Dan bagaimana 
kebijakan yang perlu diterapkan untuk mengurangi kemiskinan hutan 
tersebut apabila dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi 
aktivitas penggundulan hutan?

 Laporan ini diperuntukkan bagi mereka yang peduli terhadap kebijakan mengenai 
lingkungan dan masalah kemiskinan di negara-negara tropis, khususnya mereka yang 
bergerak di sektor dan disiplin-disiplin yang terkait. Laporan ini dapat membantu 
para perencana proyek-proyek pelestarian untuk mengkaji kemungkinan asumsi-
asumsi mengenai keterkaitan antara pelestarian dengan kemiskinan. Pemerintah 
daerah dan para pihak yang berkepentingan dapat menggunakannya untuk 
memikirkan sasaran-sasaran dengan kelengkapan perangkat-perangkatnya untuk 
pembangunan regional di wilayah hutan. Di tingkat nasional, laporan ini mencoba 
memberikan suatu dasar untuk bahan diskusi di antara kementerian lingkungan 
hidup, dan departemen-departemen terkait terutama pertanian, kehutanan, dan 
keuangan. Laporan ini memberikan informasi kepada para pembuat kebijakan 
dan pengambil keputusan dalam merumuskan peraturan yang bijaksana dan dapat 
diterapkan tentang penggunaan lahan dan hutan. Akhirnya, laporan ini bertujuan 
untuk memberikan kontribusi untuk bahasan internasional tentang peran pelestarian 
hutan dalam mengatasi perubahan iklim.

Pendekatan lintas sektoral yang diungkapkan oleh laporan ini dapat memberikan 
informasi untuk implementasi Strategi Hutan Bank Dunia (Kotak 3). Strategi ini 
melihat bahwa hutan selama ini tidak dinilai dengan layak, karena manfaatnya bagi 

•

•

•
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Strategi Kehutanan dan Kebijakan 
Operasional Bank Dunia 2004 memiliki 
tiga bagian yang saling berkaitan:

1. Memanfaatkan potensi hutan untuk 
memberantas kemiskinan dengan cara:
• Memperkuat hak-hak penduduk, 

khususnya kelompok-kelompok 
marginal, atas hutan dan mendorong 
keterlibatan mereka dalam pengelolaan 
hutan.

• Mendorong kehutanan yang 
berkesinambungan, kehutanan 
kemasyarakatan, dan pertanian hutan.

2. Mengintegrasikan hutan-hutan 
dalam pembangunan ekonomi yang 
berkesinambungan dengan cara:
• Meningkatkan tata kelola kehutanan 

dengan cara memperkenalkan reformasi-
reformasi legal dan institusional.

• Mendorong dilakukannya investasi-
investasi yang mempercepat produksi 

hasil-hasil hutan, termasuk manfaat-
manfaatnya bagi lingkungan.

3.  Melindungi nilai-nilai lingkungan lokal 
dan global dengan cara:
• Menciptakan kawasan lindung.
• Memperbaiki pengelolaan hutan di 

kawasan-kawasan lainnya.
• Mengembangkan pasar dan 

pendanaan untuk barang-barang 
publik internasional seperti 
keanekaragaman hayati dan 
pengikatan karbon, dan membantu 
pemerintah-pemerintah menciptakan 
pasar-pasar nasional untuk manfaat 
lingkungan yang dihasilkan oleh 
hutan.

• Menangani keterkaitan lintas sektoral 
yang memengaruhi nilai-nilai 
lingkungan.

Sumber: Bank Dunia, 2004.

Kotak 2 Strategi Kehutanan Bank Dunia

lingkungan dianggap tidak memiliki nilai pasar. Untuk itu perlu ditekankan pemberian 
penghargaan bagi para pengelola hutan atas jasa-jasa terhadap pelestarian lingkungan. 
Laporan ini juga mengungkapkan bahwa memanfaatkan potensi hutan untuk 
pengentasan kemiskinan dan untuk pembangunan ekonomi yang berkesinambungan 
memerlukan hubungan yang kompleks secara politis antara berbagai kelompok yang 
berkepentingan dalam hal pelestarian dan produksi, serta melibatkan sinergi dan 
koordinasi lintas sektoral.

Meskipun laporan ini meliputi hal yang kompleks dan luas, ruang lingkupnya 
terbatas. Salah satu fokusnya adalah penyebab dan konsekuensi dari pengubahan 
hutan menjadi lahan pertanian, dan fokus lainnya, yang agak tumpang tindih, adalah 
karakteristik dan lokasi kemiskinan hutan. Fokus-fokus tersebut mencakup banyak 
hal, tetapi mengabaikan berbagai topik tradisional tentang kehutanan dan bagian 
tersebut tidak dibahas secara detail. Hal-hal seperti nilai ekonomi dari investasi dalam 
perkebunan dan pembangunan kapasitas pada perusahaan-perusahaan pengolahan 
kayu dan pembuat furnitur, latar belakang kebijakan untuk mendorong para pemilik 
lahan kecil guna menanam kayu untuk bubur kertas, memperkenalkan intervensi-
intervensi pemasaran untuk hutan-hutan yang dimiliki oleh masyarakat, mendorong 
penebangan yang dampaknya minimum, dan mengendalikan penebangan liar, menjadi 
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bagian pokok bahasan dari laporan. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari masalah-
masalah tersebut memengaruhi dorongan untuk menjaga atau mengubah hutan-hutan 
alami. Namun dalam hal ini, para pembaca tidak akan menemukan pembahasan yang 
terinci atau berorientasi pada hal-hal yang bersifat operasional dari topik-topik ini.

Argumen dan Struktur Laporan 
Laporan ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama bersifat diagnostik, yaitu menelaah 
berbagai penyebab serta konsekuensi dari penggundulan hutan dan kemiskinan hutan. 
Bagian kedua melihat bagaimana tata kelola pemerintahan, lembaga, dan kebijakan 
membentuk penyebab-penyebab ini, sehingga dapat mengarah pada pemecahan 
masalahnya. Penjelasan argumen tersebut terdapat pada Gambar 1.

Di mana dan Mengapa Penggundulan Hutan dan Kemiskinan Kehutanan Terjadi

Bagian II: Respons Institusional dan Kebijakan
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b 
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Gambar 1 Struktur Argumen Laporan 
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Bab 1. Jenis-jenis Hutan
Hutan dibedakan atas dasar jenis permasalahan yang dihadapinya, luasnya cakupan dan 
risiko kemiskinan yang ditanggungnya, serta konsekuensi lingkungan dari pelestarian 
hutan. Memahami perbedaan-perbedaan ini adalah kunci untuk menemukan jawaban 
lembaga dan arah kebijakan yang tepat.
 Laporan ini membedakan tiga jenis hutan:

  Lahan mosaik hutan-pertanian, di mana kepemilikan lahan biasanya didefi nisikan 
atas dasar kepadatan penduduknya yang tinggi, letaknya lebih dekat ke pasar, dan 
pengelolaan hutan alaminya sering kali tidak dapat bersaing (dari sudut pandang 
pemilik lahan) dengan pertanian atau perkebunan hutan.

  Daerah perbatasan dan daerah sengketa, di mana tekanan-tekanan untuk 
penggundulan hutan dan degradasi hutan cukup tinggi atau meningkat, dan 
pengawasan sering kali tidak efektif dan bermasalah.

 
  Daerah di luar batas-batas lahan pertanian, di mana terdapat banyak hutan, sedikit 

penduduk dengan sebagian besar merupakan penduduk asli, dan adanya sejumlah 
tekanan atas sumber daya kayu.

 Peta-peta di bab ini memperlihatkan ketiga jenis hutan ini, menunjukkan 
bahwa sebagian besar hutan penduduknya sedikit, dan sebagian besar penduduknya 
menempati sebagian kecil dari keseluruhan hutan yang ada. Bab ini juga menunjukkan 
bahwa hutan-hutan perbatasan dan mosaik memiliki laju penggundulan hutan yang 
tinggi dan keanekaragaman hayati yang terancam punah atau yang unik. Konstelasi 
tekanan ekonomi, jaminan kepemilikan hutan, dan kondisi-kondisi lingkungan yang 
berbeda-beda ini membutuhkan respons kebijakan yang berbeda-beda pula.

Bab 2. Berbagai Faktor Pendorong dan Penghambat yang Menentukan 
Kondisi Hutan
Orang-orang menggunduli hutan dan menebangi pohon demi mendapatkan 
keuntungan. Keuntungan ini bisa sangat kecil atau sangat besar, sesaat atau 
berkesinambungan. Berbagai kondisi, faktor pendorong, dan keterbatasan yang 
dihadapi daerah setempat memengaruhi lokasi dan penyebab penggundulan hutan 
serta dampak-dampak yang ditimbulkannya.
 Suatu kerangka kerja ekonomi yang sederhana dapat diterapkan pada semua pelaku 
di hutan: rumah tangga yang sekadar bertahan hidup dan perusahaan besar; para petani, 
peternak, dan penebang kayu. Para pemilik lahan dan orang-orang yang memiliki klaim 
atas lahan memperhitungkan berbagai hal yang berkaitan dengan budaya, ekonomi, 
dan hukum saat mengambil keputusan-keputusan mengenai penggunaan lahan. Isu 
utama yang dipaparkan dalam laporan ini adalah sebagian dari mereka menganggap 
pertanian sebagai penggunaan lahan yang lebih menguntungkan dan menarik daripada 
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pengelolaan hutan secara berkesinambungan atas kayu dan hasil-hasil hutan lainnya. 
Setelah dilakukan tebang pilih untuk pertama kalinya, nilai ekonomis dari tebangan 
berikutnya, 30 tahun kemudian, mungkin hanya menghasilkan beberapa sen per 
hektarnya; pengubahan hutan menjadi perkebunan kedelai atau kelapa sawit dapat 
menghasilkan keuntungan sebesar $1.500 per hektar atau lebih.

Upah yang rendah, tanah yang subur, iklim yang menguntungkan, dan lebih 
tingginya harga hasil-hasil pertanian, semua hal ini memotivasi terjadinya penggundulan 
hutan. Gambar 2 menunjukkan bahwa penggundulan hutan Amazon berlangsung 
dengan tingkat yang lebih cepat di wilayah-wilayah dengan harga jual daging sapi 
dari peternakan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan jalan atau 
perbaikan kebijakan pertanian yang dapat meningkatkan keuntungan pertanian dan 
peternakan cenderung mempercepat penggundulan hutan. Selain itu, tingginya harga 
kayu juga dapat mendorong dilakukannya penebangan di hutan-hutan yang tua, 
meskipun hal ini juga dapat mendorong pengelolaan perkebunan dan hutan sekunder 
yang berkesinambungan. 
 Berbagai hubungan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi tata kelola dan kepemilikan 
lahan. Saat tata kelolanya lemah dan kepemilikan lahan tidak ditetapkan dengan jelas, 
kepentingan-kepentingan dari pihak elit dapat mengeruk sumber daya hutan, dan para 
pemain kecil hanya dapat terlibat dalam perebutan hak kepemilikan. Tetapi, bahkan 
para pemilik lahan dengan hak kepemilikan yang jelas sekalipun akan memilih untuk 
menggunduli hutan jika pilihan tersebut menawarkan keuntungan yang lebih besar.

Laporan ini menggunakan contoh-contoh empiris untuk menggambarkan aspek-
aspek kerangka umum ini saat mereka diterapkan dalam konteks yang berlainan. 
Kerangka ini membantu menjelaskan dan meramalkan:

Lokasi penggundulan hutan terjadi.

Keuntungan pribadi dan kerugian umum dari penggundulan hutan.

Bagaimana serangkaian kebijakan, termasuk perdagangan, pengembangan 
jalan, kepemilikan hutan, dan lainnya, disesuaikan dengan kondisi-kondisi 
lokal untuk mengatasi masalah kemiskinan dan lingkungan.

Mengapa beberapa tempat mengalami transisi hutan, yakni penggundulan 
hutan yang diikuti dengan pemulihan hutan, sementara tempat-tempat 
lainnya mengalami kondisi penggundulan hutan yang semakin buruk dan 
kemiskinan yang semakin parah.

Bab 3. Kemiskinan di Daerah Hutan Berakar dari Keterasingan dan 
Ketidakpastian Hak Kepemilikan
Hubungan antara hutan dan kemiskinan tidak dapat digeneralisasikan secara 
sederhana. Mengasumsikan bahwa kemiskinan menyebabkan penggundulan hutan, 
atau sebaliknya, tidak memberikan dasar pemikiran yang berguna untuk memahami 
permasalahan yang ada.

•

•

•

•
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 Secara empiris, hubungan ini kurang jelas. Meskipun para petani miskin yang 
hidup bergantung pada hutan menebangi pohon, begitu pula dengan para pemilik 
perkebunan dan peternakan yang kaya. Penggundulan hutan dapat menghilangkan 
ketersediaan sumber daya bagi penduduk miskin, tetapi dapat juga memberikan 
mereka penghasilan yang berkesinambungan dari hasil panen yang bisa dijual. Laporan 
ini menyajikan data baru yang menunjukkan keterkaitan geografi s yang tidak jelas 
dan tidak konsisten antara kelebatan hutan, penggundulan hutan, dan kemiskinan di 
beberapa wilayah yang berhutan. 
 Jadi apa perbedaan antara kemiskinan hutan dan kemiskinan pedesaan lainnya? 
Yang pertama, keterasingan. Karena hutan untuk lahan pertanian yang terbaik dan 
paling mudah diakses sudah sejak lama dibuka dan dimanfaatkan di berbagai belahan 
dunia, hutan-hutan dan para penghuninya cenderung tersingkir ke daerah-daerah yang 
kurang baik atau terpencil. Akibatnya, daerah-daerah dengan hutan yang lebat terkadang 
memiliki tingkat kepadatan penduduk rendah namun tingkat kemiskinan yang tinggi.
 Yang kedua, para penduduk hutan mungkin tidak mampu memanfaatkan sumber 
daya hutan. Para penduduk yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan memperoleh 
sebagian besar pendapatan mereka dari mengumpulkan kayu bakar, makanan, atau 
hasil hutan lainnya, atau dengan mempraktikkan sistem pertanian atau ladang 
berpindah. Jika mereka tidak memiliki hak untuk mengambil sumber daya hutan 
atau untuk menggunakan lahan hutan untuk berladang, pendapatan mereka dapat 
sangat berkurang. Terkadang hal ini terjadi ketika pemerintah atau pihak kaya yang 
berkepentingan mengklaim daerah hutan dan membatasi aksesnya. Dalam kasus-kasus 
lain, hutan-hutan secara efektif bukan milik siapa pun, akibatnya sumber daya hutan 
rusak karena eksploitasi yang berlebihan.
 Yang ketiga, para penduduk hutan mungkin tidak memiliki sumber daya, 
kemampuan, dan organisasi sosial yang memadai mengambil keuntungan dari 
pengelolaan hutan untuk hasil-hasil kayu maupun yang bukan kayu.

Bab 4. Penggundulan Hutan Menyebabkan Berbagai Kerusakan Lingkungan 
secara Geografis
Masalah lingkungan hidup adalah masalah sosial, dan masyarakat mungkin akan 
tergerak untuk melakukan intervensi jika keputusan-keputusan penggunaan lahan 
oleh seseorang sangat memengaruhi kesejahteraan orang lain. Dampak-dampak ini 
beroperasi melalui jalur-jalur yang berbeda dan bergantung pada lokasi penggundulan 
hutannya, sebagai contoh:

Dampak paling luas, dan mungkin yang paling merusak, adalah dampak 
hilangnya hutan terhadap perubahan iklim melalui emisi karbondioksida. 
Emisi rumah kaca ini dihubungkan dengan hilangnya hutan secara permanen, 
di mana pun lokasinya. Terlebih lagi, dampak fi siknya sudah cukup dipahami, 
dan masyarakat dapat memberikan nilai ekonomis yang semakin jelas bagi 
penurunan emisi karbondioksida tersebut.

•
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Terdapat tuntutan global yang cukup besar untuk mencegah kepunahan 
dan kehilangan keanekaragaman hayati yang lainnya, dan penduduk dunia 
semakin memahami lokasi wilayah keanekaragaman hayati yang paling kaya 
dan yang paling terancam.

Dampak hilangnya hutan yang menyebabkan terjadinya banjir, polusi asap, serta 
menurunnya ketersediaan dan kualitas air sangatlah penting di beberapa lokasi, 
tetapi sifatnya spesifi k terhadap kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan 
setempat dalam penggunaan lahan. Melindungi daerah-daerah resapan air dapat 
menjadi hal yang penting dalam menjaga kualitas air perkotaan.

Beberapa teori dan bukti menunjukkan bahwa penggundulan hutan dapat 
menyebabkan perubahan pola cuaca lokal dan global; hal ini terpisah 
dari dampak-dampak penggundulan hutan terhadap cuaca melalui emisi 
karbondioksida.

Manfaat ekonomi langsung dari pelestarian hutan, seperti penyerbukan dan 
pengendalian hama, mungkin sangat besar terlihat di lahan mosaik tetapi 
belum ada perhitungan fi sik maupun ekonomi yang jelas mengenai hal ini.

Bab 5. Meningkatkan Pengaturan Hutan
Diagnosis terhadap isu-isu kemiskinan hutan dan lingkungan mengungkapkan dua 
masalah utama:

Pada umumnya hutan secara yuridis formal dikuasai oleh negara, tetapi kendali 
pengaturan dan pengelolaannya sering kali tidak jelas atau bermasalah. Di lain 
pihak, hak-hak masyarakat dan pribadi kurang dihargai. Siapa yang seharusnya 
memiliki hak untuk memanfaatkan dan mengelola hutan? Bagaimana hak-hak 
itu bisa ditegakkan dengan baik?

Bagaimana seharusnya kepentingan pemilik hutan dalam menebangi 
pepohonan diseimbangkan dengan kepentingan pihak lainnya, baik di tempat 
yang jauh maupun dekat dari hutan, dalam menjaga manfaat-manfaat bagi 
lingkungan dari pepohonan tersebut?

 Ini adalah masalah tata kelola yang membutuhkan penyelarasan antara kepentingan 
berbagai kelompok, upaya untuk menegosiasikan solusi, dan penegakan komitmen-
komitmen. Tetapi masalah-masalah ini pada umumnya sulit ditangani.

Yang pertama, kaum elit cenderung menguasai lembaga-lembaga yang 
mengalokasikan sumber daya hutan. Yang kedua, terdapat ketidakseimbangan 
yang besar dalam hal informasi, kekuasaan, dan organisasi antara pihak-pihak yang 
diuntungkan dengan dilakukannya penggundulan hutan dan mereka yang harus 
menanggung akibatnya. Berbagai kelompok berbeda yang mendukung pelestarian 
hutan mengalami kesulitan untuk mengorganisasikan diri sendiri guna melawan 
kepentingan degradasi hutan yang lebih terkonsentrasi.

•

•

•

•

•

•
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Berdasarkan kerangka yang terdapat pada Laporan Pembangunan Dunia 2003: 
Pembangunan Berkesinambungan di Dunia yang Dinamis (World Development Report 
2003: Sustainable Development in a Dynamic World—Bank Dunia 2002), Bab 5 
menjelaskan inovasi kelembagaan dan teknologi yang dapat membantu mengatasi 
dua hambatan dalam upaya melakukan tindakan secara bersama-sama ini, dan oleh 
karenanya memfasilitasi penerapan kebijakan-kebijakan penyelesaian yang dijelaskan 
di Bab 6 dan 7. Inovasi-inovasi pemicu ini meliputi membangun konstituensi untuk 
pelestarian dan tata kelola yang lebih baik, meningkatkan pengawasan publik dan 
keterbukaan tentang kondisi dan pengelolaan hutan, mengeluarkan sertifi kasi hasil-
hasil hutan dan pertanian, dan memperkenalkan pendekatan-pendekatan yang lebih 
fl eksibel dan menyerupai pasar terhadap peraturan-peraturan lingkungan. Inovasi-
inovasi ini dapat membantu kelompok-kelompok yang berbeda ini mengorganisasikan 
mereka sendiri, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, dan mengurangi 
biaya yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan.

Bab 6. Membuat Kerangka Hak dan Insentif untuk Mengelola Hutan
Negara-negara perlu memutuskan siapa saja yang memiliki hak untuk mengelola hutan 
dan seberapa besar peran negara untuk mengatur hak-hak tersebut untuk melindungi 
kepentingan umum. Tantangan-tantangan ini muncul secara berbeda di berbagai 
jenis hutan:

  Di lahan mosaik, di mana pertanian dan hutan terletak berdekatan, tantangannya 
adalah meyakinkan bahwa para pengelola lahan sudah memperhitungkan manfaat-
manfaat dari pemeliharaan hutan bagi orang-orang yang tinggal di sekitarnya.

  Di wilayah perbatasan dan daerah sengketa, tantangannya adalah menyelesaikan 
berbagai masalah yang menyangkut hak atas hutan dan memperhitungkan kapan 
keuntungan yang didapat dari pelestarian hutan dapat mengatasi kerusakan 
lingkungan yang ditimbulkannya.

  Di luar wilayah batas pertanian, tantangannya adalah mengakui dan menjaga 
kepastian hak-hak penduduk asli yang telah mereka miliki sejak lama, memanfaatkan 
dan membagi dengan adil manfaat dari pemungutan kayu secara tradisional dan 
menghindarkan terjadinya degradasi hutan yang tidak seharusnya terjadi, serta 
mencegah timbulnya konfl ik akibat perebutan hak-hak kepemilikan pada saat 
batas-batas tersebut ditetapkan. 

 Untuk mewujudkan sasaran-sasaran ini, pemerintah dapat menggunakan salah 
satu atau perpaduan dari perangkat-perangkat berikut:

  Peraturan mengenai pemanfaatan lahan, penetapan wilayah, dan hak kepemilikan, 
membahas kembali hak kepemilikan dan pengelolaan lahan pemerintah, 
menerapkan sistem-sistem untuk menegakkan hak kepemilikan, mengatur 
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pemungutan hasil hutan untuk kepentingan umum dan pribadi, dan mendukung 
perencanaan pengelolaan lahan yang bersifat partisipatif.

  Membuat pengelolaan lahan relatif lebih menarik daripada pertanian, dengan 
mendanai atau memfasilitasi pasar-pasar untuk jual beli manfaat lingkungan, 
meneliti, mengembangkan, dan mengembangkan praktik-praktik pengelolaan 
lahan yang ramah lingkungan, serta pengelolaan hutan yang berkesinambungan 
atas kayu dan hasil hutan lainnya.

  Mengoordinasikan intervensi pembangunan regional (seperti pengembangan jaringan 
jalan dan kebijakan pertanian), untuk memperbaiki sinergi, atau meminimalkan 
kesenjangan antara sasaran-sasaran lingkungan dan penghidupan manusia.

Tabel 1 menunjukkan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menentukan 
hak kepemilikan dan hak pemanfaatan hutan. Mengalokasikan dan menegakkan 
hak serta peraturan pemanfaatan lahan bukanlah hal yang mudah, karena alasan-
alasan yang  dikemukakan di Bab 5. Oleh karena itu, dalam melakukan hal tersebut 
pemerintah perlu menyelesaikan sengketa dan menegakkan kesepakatan di antara 
kelompok- kelompok yang memiliki kepentingan yang mungkin bertentangan. Bab 
6 membahas upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk 
menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan menetapkan batas wilayah dan mengatur 
penggunaan lahan. Upaya-upaya ini sering kali tidak efektif karena kegagalan dalam 
mendorong pemilik lahan untuk menaati peraturan dan menciptakan lembaga yang 
dapat diandalkan untuk menyelesaikan sengketa dan mencegah perebutan sumber daya 
oleh kalangan elit. Namun beberapa contoh kasus yang berhasil juga dapat ditemui.
 Bab 6 juga membahas berbagai aturan mengenai pengelolaan dan kepemilikan 
dikaji di sini:

Tabel 1 Paket-paket Alternatif tentang Hak-hak Hutan

Kepemilikan dan/atau pengelolaan

Larangan penggunaan Negara Masyarakat Pribadi

Tidak ada larangan untuk 
mengubah lahan

Penetapan batas 
area yang boleh 
dimanfaatkan

Sebagian dimiliki 
bersama

Lahan milik 
pribadi

Pengubahan lahan 
dilarang, tetapi pengelolaan 
berkesinambungan diizinkan

Pengelolaan langsung 
oleh pemerintah 
setempat; pemberian 
konsesi hutan

Sebagian besar 
hutan milik 
masyarakat

Hutan pribadi 
yang diregulasi

Pembatasan atau pelarangan 
penggunaan

Daerah yang sangat 
dilindungi

Sebagian
merupakan lahan 
penduduk asli

Cadangan pribadi
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  Kawasan lindung. Pembentukan kawasan-kawasan lindung mungkin merupakan 
pendekatan yang sudah lama digunakan, sering dilakukan, dan paling banyak 
menyerap dana guna mempertahankan berbagai manfaat lingkungan yang 
disediakan hutan. Fakta menunjukkan bahwa daerah-daerah ini dapat mengurangi 
terjadinya penggundulan hutan sekalipun kelembagaannya lemah. Dalam hal ini 
tidak banyak data yang tersedia mengenai pengaruh upaya ini terhadap kehidupan 
ekonomi, namun dampak negatif yang terjadi pada orang-orang yang tadinya 
bergantung pada hasil hutan tidak dijumpai di kawasan lindung. Tetapi ada 
pertimbangan untuk menggunakan kawasan lindung untuk berbagai manfaat, 
dan terkait dengan hal ini, Bank Dunia telah menetapkan aturan pengamanan 
sosial yang ketat untuk penetapan pembentukannya. Kebanyakan kawasan hutan 
lindung yang baru saat ini berada di luar batas pertanian, di mana lebih mudah 
untuk mengakomodasi penduduk lokal sementara persaingan dari berbagai 
kepentingan komersial yang ada relatif masih rendah.

  Kawasan penduduk asli (tradisional). Pengelolaan dan kepemilikan hutan di 
daerah-daerah yang terpencil semakin banyak yang dialihkan dan dikelola 
penduduk asli. Kepemilikan oleh penduduk asli terkadang dikaitkan dengan laju 
penggundulan hutan yang jauh lebih rendah. Namun terkadang penebangan 
komersial dan transformasi lahan besar-besaran dilarang untuk dilakukan di 
kawasan penduduk asli. 

  Konsesi hutan yang diregulasi. Di wilayah perbatasan, di mana lahan dan hutan 
dapat dieksploitasi untuk mendapat keuntungan, manfaat keanekaragaman 
hayati bagi kawasan lindung harus dibayar dengan biaya kesempatan (opportunity 
cost). Pada prinsipnya, konsesi hutan yang diregulasi memberikan perlindungan 
keanekaragaman hayati yang cukup baik dengan biaya kesempatan yang jauh lebih 
rendah. Ketika dukungan untuk kawasan lindung tidak terlalu kuat, penetapan 
konsesi-konsesi hutan yang diregulasi dapat menjadi alternatif yang secara politis 
bisa dilakukan dan jauh lebih baik (dari sudut pandang yang terkait dengan 
lingkungan) dibandingkan dengan perubahan menjadi lahan pertanian. Inovasi 
dalam pengawasan dan pengendalian, termasuk sertifi kasi, dapat meningkatkan 
keuntungan yang diperoleh masyarakat umum dari penebangan hutan dan 
mengurangi kerusakan lingkungan yang diakibatnya. Regulasi yang efi sien, yaitu 
yang lebih sederhana guna meringankan biaya pengawasan dan biaya untuk 
mematuhinya, juga dapat membantu.

  Pengelolaan hutan oleh masyarakat. Masyarakat semakin lama semakin mendapat 
kesempatan dalam pengelolaan atau mengambil alih kepemilikan hutan secara 
umum. Pada prinsipnya, masyarakat seharusnya lebih baik dalam mengelola 
hutan tersebut bila dibandingkan dengan pemerintah yang berada jauh dari 
lokasi hutan, terutama dalam hal mengelola dan membuat kebijakan untuk hutan 
mereka, dan merupakan pihak yang lebih tepat untuk memanfaatkan hutan secara 
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ekonomis dalam pengelolaan hutan bila dibandingkan dengan perorangan. Tetapi 
keberhasilan pengelolaan oleh masyarakat bergantung pada kekuatan organisasi 
masyarakatnya, regulasi yang mereka hadapi, serta insentif ekonomi dan budaya 
untuk memelihara hutan. Masyarakat membutuhkan modal sosial yang kuat untuk 
menegakkan kepatuhan terhadap aturan-aturan pengelolaan dan menghindari 
pengambilan sumber daya hutan oleh kaum elit. Masyarakat mungkin tidak 
memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi hutan-hutan secara komersial atau 
menegosiasikan penjualan hak penebangan hutan secara efektif kepada pihak luar. 
Regulasi-regulasi yang sulit, misalnya mewajibkan adanya rencana pengelolaan 
yang terinci, bisa jadi sangat mahal sehingga sulit dilakukan. Dari segi ekonomi, 
pengelolaan masyarakat atas hutan-hutan alami dapat menjadi pilihan yang kurang 
bijak ketika akses ke pasar sangat rendah atau spesies pohon yang dapat dijual 
jumlahnya terbatas. Akan tetapi, beberapa kelompok masyarakat telah berhasil 
mengatasi hambatan-hambatan ini. Kebijakan-kebijakan untuk mendukung 
kehutanan kemasyarakatan meliputi pembangunan kapasitas, pengembangan pasar 
untuk spesies kayu yang kurang dikenal, dan penyederhanaan peraturan.

  Hutan yang dimiliki swasta. Merekonsiliasikan kepentingan pertanian dan 
lingkungan telah terbukti sulit dilakukan di wilayah batas dan lahan mosaik. 
Beberapa negara telah menerapkan regulasi hutan dan penetapan wilayah pada 
tahap-tahap yang beragam. Meskipun evaluasi dampak yang menyeluruh dan 
mendalam belum banyak dilakukan, regulasi-regulasi ini tidak tampak ditegakkan 
benar-benar pada kelompok elit, tetapi mungkin merugikan penduduk miskin, 
tanpa menghasilkan manfaat bagi lingkungan. Adanya sistem kompensasi atau 
pembayaran atas manfaat lingkungan dan hak-hak pembangunan yang dapat 
diperjualbelikan dapat membantu memastikan kerja sama para pemilik lahan 
guna mencapai sasaran-sasaran yang berkaitan dengan lingkungan. Selain itu, 
dapat dipertimbangkan juga peluang untuk mengorganisasikan masyarakat guna 
mendukung sasaran-sasaran pengelolaan lahan.

 Banyak kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan memiliki dampak 
terhadap hutan dan penggundulan hutan. Penempatan jalan desa perlu mendapat 
perhatian, karena berada di bawah kendali kebijakan langsung (meskipun juga 
dapat dipengaruhi oleh tekanan-tekanan politik). Jalan-jalan desa dapat berdampak 
besar terhadap pendapatan desa dan tekanan penggundulan hutan. Oleh karena itu, 
perencanaan dan regulasi yang hati-hati dalam hal pembangunan jalan, dan koordinasi 
kebijakan pengembangan jalan dengan pengaturan kepemilikan hutan dan lahan, 
dapat meminimalkan trade-off  antara pendapatan desa dan perlindungan lingkungan. 
Begitu pula, kenaikan harga komoditas pertanian yang diakibatkan oleh kebijakan 
tersebut dapat menguntungkan penduduk desa tetapi akan cenderung meningkatkan 
tekanan untuk mengubah hutan; efek-efek samping seperti ini perlu diantisipasi. 

Perhatian khusus perlu diberikan pada tantangan untuk mengurangi kemiskinan 
di daerah-daerah terpencil dengan kepadatan penduduk yang rendah. Melindungi 
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hak lahan dan hutan merupakan langkah awal. Cara-cara inovatif untuk memberikan 
pelayanan-pelayanan ini ke daerah-daerah tersebut juga diperlukan.

Bab 7. Memobilisasi Kepentingan Global untuk Pelestarian Hutan
Meskipun hutan-hutan memberikan banyak manfaat bagi lingkungan, pada dasarnya ada 
dua hal yang menarik konstituen global dengan keinginan yang besar untuk membayar 
atas manfat-manfaatnya, yaitu simpanan karbon dan pelestarian keanekaragaman hayati 
yang penting bagi dunia. Memobilisasi pendanaan global untuk manfaat lingkungan 
semacam ini merupakan tantangan jangka panjang yang sangat penting.

Dana karbon global menawarkan kesempatan yang belum pernah dimanfaatkan 
sebelumnya untuk mengurangi dampak perubahan iklim, mendukung penggunaan 
lahan yang berkesinambungan, dan melestarikan hutan. Sekitar seperlima emisi 
karbondioksida di seluruh dunia disebabkan oleh penggundulan hutan tropis, dan biaya 
yang harus dikeluarkan untuk mengurangi emisi ini tidak terlalu tinggi. Di Amerika 
Latin, hutan tropis dengan kepadatan yang tinggi sering kali ditebang untuk dijadikan 
padang penggembalaan yang harganya mencapai beberapa ratus dolar per hektar, namun 
menghasilkan 500 ton karbondioksida per hektarnya. Pada level sosial, hal ini dapat 
diartikan sebagai biaya pengurangan karbondioksida kurang dari $1 per tonnya.

Sementara itu, beberapa pengamat berpikir bahwa mengatasi dampak perubahan 
iklim menbutuhkan biaya sekitar $3 per ton untuk mengurangi emisi karbondioksida, 
dan para negara anggota Uni Eropa sekarang membayar hingga $20 per ton (meskipun 
harga ini berubah-ubah). Dengan kata lain, para pelaku penggundulan hutan pada 
hakekatnya menghancurkan aset simpanan karbon yang secara teoretis bernilai 
$1.500-10.000 untuk menciptakan suatu padang penggembalaan senilai $200-500 
(per hektar). Tetapi pasar untuk karbon, seperti yang diatur dalam Protokol Kyoto dan 
EU Emissions Trading Scheme, tidak menghargai para pemilik hutan yang berhasil 
mengurangi emisinya dengan cara menghindari praktik penggundulan hutan.

Kegagalan dalam mengambil kesempatan ini mencerminkan kekhawatiran 
tentang pelaksanaan pembayaran insentif untuk mengurangi emisi carbon akibat 
penggundulan hutan. Tetapi pendekatan jangka panjang dapat menjawab kekhawatiran 
tersebut dengan cara:

  Memastikan adanya komitmen dunia untuk mengurangi dampak perubahan 
iklim sehingga berkurangnya aktivitas penggundulan hutan dapat membantu 
mengurangi biaya global untuk menahan laju penambahan karbondioksida di 
atmosfer. Pengurangan penggundulan hutan harus menjadi bagian dari paket 
global jangka panjang yang meliputi pengurangan emisi industri dan transportasi 
serta penelitian dan pengembangan yang lebih cepat atas energi bersih.

  Menciptakan sistem insentif keuangan yang didanai oleh negara-negara industri 
bagi negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi karbondioksida mereka. 
Hal ini dapat digabungkan, misalnya, dengan pengaturan iklim perubahan di 
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mana negara-negara industri dapat memenuhi persyaratan yang lebih ketat untuk 
mengurangi emisi karbondioksida mereka yang sebagian dapat dilakukan melalui 
pendanaan program-program nasional untuk mengurangi praktik penggundulan 
hutan. Negara-negara berkembang akan mendapatkan imbalan atas pengurangan 
laju penggundulan hutan di bawah suatu tingkat yang telah disepakati.

  Mengembangkan infrastruktur nasional untuk karbon hutan berupa lembaga dan 
kebijakan untuk mengawasi jumlah karbon hutan dan mengurangi praktik 
penggundulan hutan. Di kebanyakan negara, hal ini dapat dilakukan secara 
bertahap. Persyaratan kelembagaannya, meskipun signifi kan, akan konsisten dengan 
persyaratan tata kelola kehutanan yang lebih baik. Kebijakan ini tidak harus berarti 
pembayaran langsung kepada para pemilik hutan, tetapi akan mendukung sistem 
untuk mencegah kebakaran hutan yang tidak disengaja, memperkuat pengawasan 
dan penegakan peraturan, mengatur hak kepemilikan hutan, dan menambah 
keuntungan dari pelestarian hutan dibandingkan dengan pertanian.

  Mendorong produksi pangan dan kayu di lahan terdegradasi, yang penting untuk 
melawan kebocoran (tekanan-tekanan terhadap hutan-hutan lindung dialihkan ke 
hutan-hutan yang tidak dilindungi), dan ini akan menjadi jalan, di mana program 
pengurangan emisi dapat mendorong pembangunan yang berkesinambungan.

  Memberikan pembayaran sejumlah kecil untuk setiap ton karbondioksida yang 
berhasil dikurangi setiap tahunnya, dilakukan daripada pembayaran besar di muka 
untuk komitmen mengurangi karbondioksida dalam jangka panjang yang tidak 
dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Keanekaragaman hayati yang terancam cenderung terkonsentrasi secara spasial, 
sehingga memerlukan kompensasi atas manfaat lingkungan yang disediakan, di mana 
para pemilik lahan akan dibayar untuk melestarikan kualitas habitat. Keberadaan pasar 
seperti ini secara khusus mungkin sesuai bagi lahan mosaik, di mana keanekaragaman 
hayati sangat terancam dan status kepemilikan lahan cukup jelas. Kondisi-kondisi ini 
juga sesuai untuk hutan-hutan milik masyarakat, di mana para pembeli jasa pelestarian 
hutan dapat memberikan tawaran yang lebih tinggi atas hak konsesi dibandingkan 
tawaran dari para penebang pohon. Sistem lelang untuk membeli jasa pelestarian 
memiliki keunggulan, yaitu lebih terbuka dan efi sien. Sistem semacam ini dapat 
menciptakan koridor-koridor keanekaragaman hayati yang tersusun dengan sendirinya 
di kawasan-kawasan keanekaragaman hayati dengan sisa-sisa hutan terdapat di daerah-
daerah yang kurang menarik bagi pertanian.
 Hingga saat ini masih belum ada mekanisme pendanaan berskala besar untuk 
pembayaran-pembayaran seperti ini. Para penyandang dana pelestarian yang sudah ada, 
termasuk Global Environmental Facility (GEF) dan lembaga swadaya masyarakat, dapat 
menyalurkan sebagian dari portofolio dana mereka untuk pembayaran-pembayaran 
seperti ini. Dana tambahan dapat dikumpulkan jika negara-negara, secara sendiri-
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sendiri ataupun bersama-sama, menciptakan pasar bagi penyeimbang keanekaragaman 
hayati untuk mengompensasi kerusakan-kerusakan yang terkait dengan proyek-proyek 
konstruksi, penambangan, dan lainnya yang berdampak buruk bagi lingkungan.
 Selain inisiatif-inisiatif jangka panjang ini, masyarakat internasional dapat segera 
mendanai pengumpulan informasi yang sangat diperlukan untuk merencanakan 
dan menjalankan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi kemiskinan hutan dan 
penggundulan hutan. Kesenjangan informasi yang terbuka lebar namun dapat segera 
diatasi, meliputi:

Laju, lokasi, serta jenis penggundulan dan kerusakan hutan.

Tingkat kemiskinan dari para penduduk hutan dan penduduk yang 
memanfaatkan hutan.

Pengawasan dan evaluasi hasil-hasil lingkungan dan ekonomi dari berbagai proyek 
dan kebijakan pelestarian hutan untuk mengalihkan kendali atas hutan.

Dampak-dampak fisik dan ekonomi dari pelestarian hutan terhadap 
ketersediaan manfaatnya bagi lingkungan.

Bab 8. Kesimpulan dan Saran
Dalam jangka panjang, kenaikan gaji dan urbanisasi akan menyebabkan penduduk 
desa meninggalkan lahan-lahan marginal di tepi hutan, menghentikan penggundulan 
hutan dan, pada kasus-kasus tertentu, mengakibatkan hutan dapat tumbuh kembali 
dan pulih dari kerusakan. Namun, beberapa hutan mungkin tidak akan pernah sama 
lagi, dan hutan-hutan lainnya mungkin kehilangan keanekaragaman hayati yang 
tidak dapat diperbarui. Kelembagaan yang lebih baik untuk pengelolaan hutan dapat 
membantu menjembatani transisi hutan, serta mencegah penggundulan hutan demi 
keuntungan yang kecil dan bersifat sementara dan memberikan sumber penghidupan 
yang lebih berkesinambungan.

•

•

•

•

Kotak 3 Rekomendasi Laporan 

Tingkat Internasional
Memobilisasi pendanaan karbon untuk 
mengurangi aktivitas penggundulan 
hutan dan mendukung pertanian yang 
berkesinambungan.
Memobilisasi pembiayaan untuk pelestarian 
keanekaragaman hayati yang penting bagi 
dunia.
Mendanai upaya-upaya global dan nasional 
untuk mengawasi hutan-hutan dan 
mengevaluasi dampak-dampak dari proyek-
proyek hutan dan kebijakan-kebijakan 

•

•

•

hutan, termasuk pengalihan pengendalian 
hutan.
Menumbuhkan upaya pengembangan 
penelitian dan evaluasi kelembagaan di 
tingkat nasional melalui kerja sama dengan 
mitra-mitra asing yang sudah mapan.

Tingkat Nasional
Menciptakan sistem untuk mengawasi 
kondisi hutan dan kesejahteraan penduduk 
hutan, menjadikan alokasi hutan dan lahan 
serta regulasinya lebih transparan, serta 

•

•
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mendukung organisasi kemasyarakatan 
yang mengawasi kepatuhan pemerintah, 
para pemilik lahan, dan pihak-pihak yang 
terlibat dalam konsesi hutan, terhadap 
peratura. Prospek pendanaan karbon dapat 
membantu memotivasi upaya-upaya ini.
Membuat regulasi penggunaan hutan 
dan lahan lebih efi sien, merumuskannya  
kembali untuk meminimalkan biaya 
pengawasan, penegakan hukum, dan 
kepatuhan. Upaya tersebut dapat dibantu 
oleh instrumen-instrumen ekonomi.

Wilayah di Luar Batas Pertanian
Menghindari timbulnya kekacauan akibat 
perebutan atas hak kepemilikan dengan cara 
menentukan kepemilikan, hak penggunaan, 
dan hak pengelolaan dari lahan-lahan ini 
seadil mungkin.
Pemilihan pelestarian hutan meliputi 
kombinasi hak penduduk asli dan 
masyarakat, kawasan lindung, dan konsesi 
hutan. Akan tetapi, beberapa hutan juga 
diubah menjadi lahan pertanian apabila hal 
tersebut akan menghasilkan keuntungan 
yang berkesinambungan dan tidak 
mengancam kekayaan lingkungan yang 
tidak dapat diperbarui.
Merencanakan ekspansi jaringan jalan secara 
rasional dan diatur dengan baik, termasuk 
penetapan wilayah tanpa jalan. 
Melakukan percobaan dengan cara-
cara baru untuk menyediakan layanan 
dan infrastruktur bagi penduduk yang 
kepadatannya rendah.

Wilayah Perbatasan
Menetapkan dan menegakkan hak 
kepemilikan dengan adil.
Merencanakan dan mengendalikan ekspansi 
jaringan jalan.
Mencegah dilakukannya pengubahan lahan 
di daerah-daerah yang rawan bahaya banjir, 
atau mendorong pengelolaan daerah-daerah 
resapan air oleh masyarakat.
Menggunakan penginderaan jarak jauh, 
jaringan komunikasi yang lebih baik, dan 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

pengamat independen untuk mengawasi 
konsesi-konsesi hutan dan melindungi para 
pemilik hutan dari perambah hutan yang 
tidak bertanggung jawab.
Mempert imbangkan penggunaan 
pendanaan karbon untuk mendukung 
upaya pemerintah dan masyarakat dalam 
menetapkan dan menegakkan hak 
kepemilikan.
Mendorong pemasaran terhadap berbagai 
manfaat bagi lingkungan yang diberikan 
oleh hutan milik masyarakat.

Wilayah Sengketa
Pada saat kendali atas hutan dialihkan 
kepada masyarakat setempat, bangun 
lembaga setempat dengan akuntabilitas 
dari dua arah (atas dan bawah).
Pada saat terdapat kepastian atas hak-hak 
masyarakat dan pemasaran dimungkinkan, 
sediakan bantuan teknis untuk kehutanan 
masyarakat.
Memastikan hak-hak para pemilik lahan 
lebih terjamin dalam “hutan-hutan tanpa 
pohon.”
Pada saat terdapat kepastian atas kepemilikan 
lahan, gunakan pasar karbon untuk 
mendukung regenerasi dan pemeliharaan 
hutan.

Lahan Mosaik
Mereformasi peraturan-peraturan sehingga 
tidak merugikan penanam pohon.
Mendukung pertanian yang lebih 
“hijau”—misalnya sistem pengelolaan 
hama dan silvopastoral yang terintegrasi—
melalui penelitian dan pengembangan, 
upaya perluasan, organisasi masyarakat, 
serta reformasi regulasi kehutanan dan 
pertanian.
Mengembangkan berbagai pasar untuk 
manfaat lingkungan yang diberikan oleh 
hutan (karbon, keanekaragaman hayati, 
regulasi air, rekreasi, dan pengendalian hama) 
untuk mendukung pengelolaan lahan yang 
lebih produktif dan berkesinambungan.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kotak 3 (lanjutan)
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Dua Kasus Kontras mengenai 
Kemiskinan, Kekayaan, 
Keanekaragaman Hayati, 
dan Penggundulan Hutan

TATA N A N  P E M B A H A S A N

Laporan ini menekankan perlunya 
memahami keterkaitan lokal antara 
penggundulan hutan, lingkungan, dan 
kemiskinan. Untuk menata pembahasan 
dan menggambarkan keanekaragaman 
dari situasi hutan, perhatikan dua kasus 
penggundulan hutan yang sangat kontras. 
Di Madagaskar, sebagian besar praktik 
penggundulan hutan dilakukan oleh 
rakyat miskin untuk mendapatkan sesuatu 
yang nilainya kecil dan tidak dapat dijaga 
kesinambungannya. Di Mato Grosso, 
Brasil, para petani komersial berskala 
besar menyadari jumlah uang yang dapat 
diperoleh melalui praktik penggundulan 
hutan. Dalam kedua kasus ini dampak-
dampaknya terhadap lingkungan dirasakan 
secara luas.

Kemiskinan, Hilangnya 
Keanekaragaman Hayati, 
dan Penggundulan Hutan di 
Madagaskar
Jika keanekaragaman hayati dapat benar-
benar diperdagangkan, maka Madagaskar 

akan menjadi sangat kaya. Inilah satu-
satunya tempat, di mana kita dapat 
menemukan 11.200 spesies tanaman 
endemik dan 144 mamalia endemik, 
termasuk hewan lemur yang berkarisma. 
Nyatanya, Madagaskar adalah salah satu 
tempat kumpulan hewan dan tumbuhan 
unik yang terbesar di dunia. Tetapi 
tidak ada pasar yang memperdagangkan 
keanekaragaman hayati secara terorganisasi, 
dan Madagaskar adalah negara miskin. 
Kendati ada investasi senilai $75 juta 
untuk daerah-daerah yang dilindungi sejak 
tahun 1991, yang umumnya didukung 
oleh pendonor, penghasilan negara ini dari 
pariwisata tidak meningkat banyak. Sejak 
tahun 1960 PDB riil per kapita jatuh dari 
$383 menjadi $246. Sekitar 70 persen dari 
total populasi dan 77 persen dari populasi 
pedesaan hidup di bawah garis kemiskinan 
nasional.
 Sementara itu, sumber daya alam 
Madagaskar, yang tidak ternilai tetapi juga 
tidak dapat terjual, sedang dihabisi. Selama 
dekade tahun 1990-an, penggundulan 
hutan berlangsung pada laju 0,86 persen 
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per tahun, dan fragmentasi habitat 
mengancam kelangsungan hidup spesies-
spesies hutan. Tetapi, hutan-hutan tidak 
digunakan untuk menciptakan aset yang 
produktif dan berkesinambungan; hutan-
hutan diubah menjadi ladang jagung dan 
padi yang produktivitasnya rendah (Foto 
1). Dengan rata-rata 2 ton per hektar, hasil 
panen padinya belum sampai setengah rata-
rata dunia (Randrianarisoa, 2003; Uphoff , 
2003). Beberapa ladang terdegradasi 
dengan cepat dan kemudian ditinggalkan, 
sehingga beberapa hutan menjadi hilang 
dan tidak dapat dikembalikan seperti 
situasi awalnya. Dan dengan produktivitas 
yang stagnan dan populasi yang tumbuh 
dengan cepat (pertumbuhan nasional 
adalah 2,8 persen), tetapi kebanyakan 
masih tinggal di pedesaan, tekanan 
terhadap hutan tampaknya akan terus 
berlanjut. 
 Apakah kemiskinan yang ber-
tanggung jawab atas terjadinya peng-
gundulan hutan di Madagaskar? Pada 
tingkat yang paling makro dan paling luas, 
jawabannya seharusnya ya; orang-orang 
terus melakukan aktivitas penggundulan 
hutan dengan keuntungan yang 
minim karena perekonomiannya tidak 
memberikan alternatif yang lebih baik. 
Tetapi kaitan antara kemiskinan dengan 
penggundulan hutan akan memudar jika 
kita mencari diagnosis yang lebih baik, 
yang akan membantu menentukan solusi-
solusi kebijakan. Dengan membandingkan 
lokalitas dan menganggap hal-hal yang 
lain tidak berubah (seperti akses jalan 
dan topografi ), tidak ada korelasi kuat 
antara kemiskinan lokal dengan laju 
penggundulan hutan. Tetapi penggundulan 
hutan sangat terkait dengan seberapa 
dekat daerah itu ke jalan (Gorenfl o dkk., 
2006), sementara kemiskinan terkait 

Foto 1. Penggundulan hutan di hutan 
lembab di Madagaskar dilakukan 
untuk mengubahnya menjadi 
lahan padi dataran tinggi yang 
produktivitasnya rendah.

©Rickey Rogers/Reuters/Corbis.

dengan seberapa jauh daerah itu ke jalan 
(INSTAT dkk., 2003).
 Temuan-temuan ini menunjukkan 
bahwa memperbaiki jaringan jalan 
yang buruk dari negara ini dapat 
meningkatkan pendapatan pedesaan 
dengan merangsang pengembangan lahan 
pertanian ke hutan dan menghasilkan 
trade-off  antara pengentasan kemiskinan 
dengan perlindungan lingkungan. 
Pertanian jagung yang berorientasi ekspor 
bertanggung jawab untuk beberapa titik-
titik penggundulan hutan yang intens di 
kawasan barat daya negara ini yang kering. 
Bagi lebih banyak petani yang berorientasi 
pada bagaimana bertahan hidup di 
hutan-hutan yang lembab di negara ini, 
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Ferraro (2002) dan Shyamsundar dan 
Kramer (1996) menunjukkan bahwa 
membatasi kemampuan mereka untuk 
mengubah lahan hutan akan berujung 
pada menurunnya pendapatan. Meskipun 
solusi kebijakan atas penggundulan hutan 
dan kemiskinan masih belum tercapai, 
pencariannya terus dilakukan. Daerah-
daerah yang dilindungi tampaknya 
efektif dalam mengurangi praktik 
penggundulan hutan (Grenflo dkk., 
2006), tetapi pendapatan dari daerah-
daerah yang dilindungi dan proyek-proyek 
pengembangan konservasi yang integratif 
(yang sering dikaitkan dengan daerah-
daerah yang dilindungi) tidak mampu 
berbuat banyak dalam meningkatkan 
pendapatan lokal. Berbagai eksperimen 
dengan manajemen bersama antara 
rakyat dengan pemerintah juga tidak 
memberikan hasil sesuai harapan (Antona, 
2002). Salah satu harapannya adalah 
dengan memasyarakatkan pertanian 
di dataran rendah teririgasi yang akan 
mengurangi migrasi ke batas-batas hutan. 
Dalam beberapa kasus, pengendalian 
penggundulan hutan dataran tinggi 
akan mengurangi aliran sedimen yang 
menyumbat saluran-saluran irigasi dataran 
rendah, sehingga membuat hasil panen 
padi lebih banyak.
 Meskipun tantangannya berat, pasar 
pelayanan lingkungan dapat memberikan 
suatu solusi jangka panjang yang sifatnya 
parsial. Penggundulan hutan di Madagaskar 
menghasilkan karbondioksida ke atmosfer 
dan ikut menyebabkan pemanasan global. 
Meskipun kontribusi negara ini pada 
pemanasan global sangat kecil, kehadiran 
pasar global untuk pengurangan emisi 
karbondioksida dapat memberikan 
dana untuk manajemen lahan yang 
berkesinambungan di Madagaskar. Suatu 

program untuk mengurangi emisi global 
mungkin dapat menawarkan lebih banyak 
pada para petani daripada langkah-langkah 
produksi padi yang tidak menghasilkan 
panen yang banyak. Dan untuk jangka 
waktu yang lebih panjang lagi, keunikan 
aset keanekaragaman hayati Madagaskar 
dan pertumbuhan permintaan di bidang 
pariwisata ekologi dapat menghasilkan 
arus pendapatan yang cukup besar.

Kekayaan, Hilangnya 
Keanekaragaman Hayati, 
dan Penggundulan Hutan di 
Cerrado Brasil
Hewan ternak dan kacang kedelai sekarang 
menggantikan cerrado (hutan kayu savana) 
dan hutan di kawasan pusat-barat negara 
Brasil (Foto 2). Antara 1999-2000 dan 
2004-2005 negara bagian Goias, Nato 
Grosso, dan Mato Grosso del Sul menanam 
tanaman kacang kedelai tambahan seluas 
54.000 kilometer persegi, merupakan 
daerah yang lebih luas sedikit daripada 
Kosta Rika, dan menggandakan luas 
daerah yang digunakan untuk pertanian 
kacang kedelai. Pada saat yang bersamaan, 
jumlah hewan ternak di negara-negara 
bagian ini meningkat dari 57 juta di tahun 
1999 menjadi 71 juta di tahun 2004. 
Meskipun sebagian besar kacang kedelai 
ini ditanami di bekas lahan pertanian 
sebelumnya, dampak gabungannya adalah 
hilangnya savana dan hutan. Brazilian 
National Institute for Space Research 
(INPE) memperkirakan bahwa 38 persen 
dari praktik penggundulan hutan di 
seluruh dunia selama tahun 1999-2003 
terjadi di Mato Grosso (INPE, 2006). 
Sekitar 5,6 persen dari cerrado yang tersisa 
di Mato Grosso digunduli antara tahun 
1998 hingga 2002.
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 Keuntungan yang meningkat 
menjadi pemicu ledakan ini. Di tahun 
1999 Brasil mendevaluasi mata uangnya, 
yang jatuh terhadap dolar AS senilai 50 
persen atau lebih, dan membuat peluang 
ekspor menjadi lebih menarik. Pada saat 
yang bersamaan, harga kacang kedelai 
naik dari $185 menjadi $277 di tahun 
2004 (USDA., 2006), dan pengendalian 
penyakit kuku dan mulut meningkatkan 
nilai ekspor daging sapi (Kaimowitz dkk. 
2004).
 Akibatnya, uang seolah-olah tergeletak 
di tanah begitu saja, jika pohon-pohonnya 
ditebangi. Di Mato Grosso, harga lahan 
dalam mata uang lokal naik empat kali 
lipat antara pertengahan tahun 1999 
dan akhir 2004. Lahan penggembalaan 
nilainya lebih rendah, tetapi lahan-lahan 
yang lebih menguntungkan harganya 
juga lebih tinggi; lebih dari $3.000 per 
hektar untuk lahan yang berada di bagian 
Goias yang paling produktif. Di tahun 
2002 pengubahan hutan di Mato Grosso 
menciptakan lahan pertanian dengan 
nilai kotor $100 juta (Chomitz dan 
Wertz-Kanounnikoff , 2005). Kebanyakan 
dari nilai ini dimiliki oleh petani-petani 
dan penggembala besar. Meskipun data 
terbarunya tidak tersedia, sensus pertanian 
tahun 1995-96 mendapati bahwa 72 
persen lahan pertanian di Mato Grosso 
(dan 58 persen di seluruh kawasan pusat-
barat) memiliki luas lebih dari 1.000 
hektar (IBGE, 1998).
 Pengubahan cerrado harus dibayar 
mahal, namun jumlah kerugiannya 
secara kuantitatif sulit diukur. Cerrado 
adalah tempat 4.400 spesies tumbuhan 
yang tidak dapat ditemukan di tempat 
lain dan merupakan salah satu titik pusat 
keanekaragaman hayati yang paling 
penting di dunia. Kendati demikian, 

keanekaragaman hayati yang tidak dapat 
digantikan ini sulit diubah menjadi 
uang. Ini tidak dapat dibandingkan 
dengan savana-savana di Afrika dalam 
hal mamalianya yang besar-besar dan 
berkarisma (meskipun memang di sini 
terdapat trenggiling yang luar biasa) 
sehingga tidak dapat mendukung 
industri pariwisata ekologi yang ekstensif. 
Tumbuhan-tumbuhannya yang unik 
mungkin mengandung informasi genetik 
yang berharga secara komersial, tetapi saat 
ini tidak ada pasar untuk informasi tersebut, 
dan sekalipun terdapat pasar di masa depan, 
mungkin tidak akan mampu mendukung 
konservasi dari seluruh daerah tersebut, 
meski suatu daerah yang kecil mungkin 
sudah cukup memberikan semua sampel 
yang diperlukan. Cerrado juga memiliki 
keterkaitan lingkungan yang penting tapi 
kurang tampak terhadap seluruh daerah 
lainnya di Brasil. Penggundulan hutan 
dan degradasi lahan di cerrado, misalnya, 
telah menghasilkan kenaikan aliran air di 
musim hujan di Sungai Tocantins (Costa, 
Botta, dan Cardille, 2003). Sedimen dan 
bahan kimia pertanian mengalir keluar 
dari lahan, menyebab air minum di hilir 
menjadi terpolusi.
 Hasilnya, seluruh pemilik lahan 
menghadapi pilihan yang relatif mudah, 
sementara masyarakat Brasil menghadapi 
pilihan yang lebih sulit. Dari perspektif 
pemilik lahan, mengubah beberapa 
ratus hektar cerrado menjadi ladang 
penggembalaan atau ladang kacang 
kedelai dapat menghasilkan keuntungan 
pribadi yang cukup besar. Dari perspektif 
masyarakat, manfaat-manfaat yang 
langsung dapat dirasakan ini, serta 
dampak-dampak pengembangan setempat 
yang akan memengaruhi hal-hal lainnya, 
harus ditimbang terhadap kerusakan 
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lingkungan yang besar tetapi tidak dapat 
diketahui berapa nilai uangnya.
 Peraturan kehutanan di Brasil 
yang sudah ada sejak lama memberikan 
suatu solusi pragmatis atas masalah 
ini, dengan mewajibkan para pemilik 
lahan menyisakan 20-80 persen lahan 
kepemilikan mereka sebagai hutan 
lindung (bergantung pada lokasinya). 
Mereka juga wajib menjaga hutan di 
pinggir sungai dan di perbukitan. Tetapi 
para pemilik lahan memiliki dorongan 
yang kuat untuk melanggar peraturan, 
dan pihak berwajib sulit mengawasi 
dan menegakkan peraturan tersebut di 
negara Brasil yang luas. Di tahun 2000, 
sebagai respons terhadap tingginya laju 

Foto 2. Daerah pertanian yang baru 
saja dibuka di sebelah hutan Amazon 
di negara bagian Mato Grosso, Brasil.

©Rickey Rogers/Reuters/Corbis.

penggundulan hutan, badan lingkungan 
negara bagian Mato Grosso (FEMA) 
menerapkan suatu sistem pengendalian 
lingkungan yang inovatif. Sistem yang 
disebut Rural Property Environmental 
Licensing System (SLAPR) ini menjanjikan 
revolusi teknologi dan institusional 
dalam mengatur penggunaan lahan di 
tanah milik swasta di pedesaan. Sistem 
ini menggunakan pendekatan kombinasi 
untuk menciptakan kepatuhan pada 
peraturan penggunaan lahan: mencegah 
penggundulan hutan di tanah yang tidak 
berlisensi, mendorong para pemilik lahan 
untuk melisensikan kepemilikan mereka, 
dan menegakkan peraturan di tanah yang 
sudah ada lisensinya. Inovasi sentralnya 
adalah melisensikan para pemilik lahan 
yang besar, mengharuskan mereka secara 
tepat memetakan penggunaan lahan 
mereka sesuai izin dengan menggunakan 
sistem informasi geografis. Pencitraan 
satelit digunakan untuk mengawasi 
apakah mereka patuh dengan peraturan 
itu, sekaligus juga mencari pembakaran 
dan penebangan hutan secara liar (ilegal) 
di tanah yang tidak berlisensi. Karena 
kepemilikan yang luas (lebih besar dari 
1.000 hektar) sedikit jumlahnya tetapi 
mencakup sebagian besar lahan milik 
swasta, pendekatan ini bisa menjadi efektif 
dari segi biaya (Fundacão Estadual do Meio 
Ambiente 2001).  Rancangan sistem ini 
mengharuskan semua lisensi ditampilkan 
di Internet untuk memfasilitasi penegakan 
peraturan dan kepatuhan publik sebagai 
suatu fi tur yang tidak pernah diterapkan.
 Pene l i t i an -pene l i t i an  awa l 
menunjukkan bahwa SLAPR berhasil 
mengurangi penggundulan hutan 
(Fundacão Estadual do Meio Ambiente, 
2002; Fearnside, 2003). Tetapi sulit 
memisahkan dampak-dampak sistem ini 
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dari naik turunnya laju penggundulan 
hutan tahunan yang didorong oleh 
faktor-faktor ekonomi seperti ledakan 
penjualan daging sapi dan kacang 
kedelai. Menggunakan beragam data 
penggundulan hutan FEMA yang eksplisit 
dan terpisah-pisah dari tahun 1999-2002, 
Chomitz dan Wertz-Kanounnikoff  (2005) 
mendapati bahwa sebelum tahun 2002, 
sistem ini menggeser perilaku para pemilik 
lahan ke arah yang konsisten dengan 
pengurangan penggundulan hutan secara 
liar (ilegal).
 Tetapi perkembangan-perkembangan 
selanjutnya menunjukkan bahwa SLAPR 
tidak efektif. Selama tahun 2003-2004 
laju penggundulan hutan melonjak tajam 
di Mato Grosso. Instituto Socioambiental 
(2005) mendapati bahwa selama periode 
ini SLAPR gagal mencapai apa yang 
menjadi tujuan utamanya; mencegah 
penggundulan hutan secara liar di tanah 
yang berlisensi, di mana aktivitas-aktivitas 
semacam itu seharusnya mudah dideteksi 
dan ditindak. Yang lebih hebat lagi, di 
bulan Juni tahun 2005 suatu jaringan 
raksasa pelaku penggundulan hutan secara 
liar dan pedagang kayu berhasil terjaring 
dalam suatu operasi antikorupsi federal. 
Diduga sudah ada setidaknya selama satu 
dekade, skema korupsi ini melibatkan 
600 perusahaan kayu, puluhan pedagang 
perantara, dan banyak sekali pegawai negeri 
federal dan dari badan lingkungan Mato 
Grosso (Diário de Cuiabá, 31 Desember 
2005). Sekitar 200 orang ditahan dalam 
operasi itu, termasuk direktur FEMA, 
yang dituduh berkontribusi terhadap 
penggundulan hutan secara liar dengan 
menerbitkan lisensi lingkungan di daerah-
daerah yang dilindungi. (Tiga pelaku 
utama yang melanggar peraturan ini telah 

dipenjara; beberapa kasus tuduhan lainnya 
sedang dalam proses).
 Terlebih lagi, para petugas FEMA 
di pemerintah negara bagian yang mulai 
menjabat sejak tahun 2003 dituduh 
menerbitkan lisensi lingkungan dan izin 
melakukan penggundulan hutan secara acak 
(misalnya menggunakan peta penutupan 
lahan alternatif untuk mendefinisikan 
proporsi lahan yang diharuskan untuk 
dijadikan hutan lindung) dan karena 
ceroboh dalam menegakkan undang-
undang lingkungan. Masalah-masalah 
utama dalam implementasi SLAPR 
antara lain tidak memadainya otomasi dan 
cakupan yang luas, kemungkinan adanya 
pemalsuan citra satelit, ketidakcukupan 
kapasitas sumber daya manusia dan teknis 
di FEMA, legislasi lingkungan yang tidak 
konsisten antara negara bagian dan federal, 
tidak adanya kerja sama institusional, 
dan tidak memadainya transparansi dan 
pengendalian atas aktivitas-aktivitas FEMA 
(Lima dkk., 2005; Barbosa., 2006). 
 Sejak saat itu, FEMA telah 
dirombak total, dan sekarang badan ini 
beritikad untuk meremajakan kembali 
SLAPR (Araújo, 2006). Sementara itu, 
negara bagian tetangga, Goias, sedang 
mempertimbangkan suatu pendekatan 
alternatif yang mungkin bersifat 
komplementer dalam menegakkan 
peraturan tentang hutan lindung. Seperti 
Mato Grosso, Goias telah mengalami  
ledakan ekonomi yang diawali oleh 
pertanian. Sektor swastanya berminat 
mencari cara-cara untuk terus bertumbuh 
sekaligus mematuhi undang-undang 
lingkungan. Kepatuhan tidak hanya akan 
menghilangkan ketidakpastian hukum, 
tetapi juga dapat memfasilitasi pendanaan 
sekaligus ekspor ke pasar hijau yang 
global. 
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 Salah satu kemungkinan adalah 
mengizinkan perdagangan kewajiban 
terhadap hutan lindung. Dengan 
demikian, para petani yang tidak memiliki 
lahan untuk hutan lindung yang memadai 
dapat memenuhi kewajibannya dengan 
cara membayar untuk melindungi lahan 
yang luasnya setara di tempat lain. Secara 
prinsip, pendekatan ini dapat sangat 

mengurangi biaya untuk mematuhi 
peraturan sambil meningkatkan kualitas 
lingkungan hutan lindung (lihat Bab 
6). Tetapi penegakannya memerlukan 
penciptaan dan pembangunan lembaga-
lembaga yang lebih dapat diandalkan 
untuk mengawasi perdagangan sekaligus 
tingkat kepatuhan masyarakat.



Lahan mosaik: Mosaik dari kebun buat sitrus dan hutan hujan tropis di Distrik 
Toledo, Belize. 

© Raymond Gehman/Koleksi National Geographic.

Foto 3



Di sebuah hutan di daerah Asam, India, yang mengalami kerusakan parah karena 
penebangan liar. Para penduduknya mencari penghidupan dengan menjual kayu 
bakar.

Sumber: Grant Milne/Bank Dunia.

Lokasi dan 
Penyebab Terjadinya 
Penggundulan Hutan 
dan Kemiskinan

B AG I A N  I



Wilayah perbatasan: Petugas patroli hutan yang duduk di atas gajah kembali dari 
lokasi tugasnya, di Sumatra, Indonesia.

Sumber: Josef Leitmann/ Bank Dunia.



B A B  1

29

Jenis-jenis Hutan

Setiap hutan berbeda: dalam tekanan yang dihadapi, penduduk yang hidup 
dari hasil-hasilnya, dan fungsi-fungsi lingkungannya. Tiga jenis hutan (lahan 
mosaik hutan-pertanian, daerah perbatasan dan daerah sengketa, serta daerah 

di luar batas pertanian) di dua bioma (hutan dan savana) meliputi sebagian besar 
dari keragaman ekonomi, lingkungan, dan sosial pada hutan tropis (Kotak 1.1). Bab 
ini menjelaskan ketiga jenis hutan yang terdapat di negara tropis dan tantangan-
tantangan yang dihadapinya. Bab ini menunjukkan lokasi keberadaan hutan-hutan 
ini, menghitung populasinya, dan mengkaji keanekaragaman hayatinya. Analisis pada 
bagian ini menentukan tatanan untuk pembahasan selanjutnya mengenai kebijakan 
yang tepat untuk jenis-jenis hutan yang berbeda.

Tiga Jenis Hutan
Bagaimana kita dapat memahami keberagaman hutan tropis yang luar biasa? Beberapa 
faktor membentuk karakteristik lingkungan hutan dan tekanan manusia pada hutan, 
tetapi generalisasi seperti ini memiliki banyak perkecualian.
 Yang pertama adalah perbedaan antara hutan yang “sesungguhnya” dengan savana. 
Hutan biasanya mendapatkan curah hujan yang lebih tinggi dan (jika tidak diganggu) 
memiliki kanopi yang tidak terputus, kepadatan kayu yang tinggi, dan spesies pohon 
yang lebih banyak. Hal-hal tersebut membuat hutan rentan terhadap penebangan 
selektif untuk mendapatkan kayu, lebih sulit diubah menjadi lahan pertanian, dan 
menjadi sumber utama emisi karbondioksida dan hilangnya keanekaragaman hayati 
jika digunduli. Savana adalah padang rumput dan pepohonan yang diselingi pohon-
pohon yang lebih kecil dan semak-semak. Savana lebih mudah dibuka, kurang 
beragam, dan lebih tahan daripada hutan hujan tropis. Selain itu, karena hasil kayu 
mahalnya tidak terlalu banyak, pohon-pohonnya terkadang ditebangi untuk dijadikan 
kayu bakar dan arang. 
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Peta 1.1  Fokus Laporan Ini: Hutan Tropis dan Savana

Sumber: Pemetaan oleh penulis berdasarkan data WWF, tahun 2001.

Bioma
Bioma hutan tropis

Bioma savana tropis

Agar tidak terlalu luas, ruang lingkup laporan 
ini difokuskan pada hutan tropis dan hutan 
savana yang terdapat di negara-negara 
berkembang, dengan penekanan pada hutan 
tropis. Pendekatan ini dengan sedikit terpaksa 
dipilih karena terdapat tantangan-tantangan 
yang terkait dengan pengelolaan hutan boreal 
dan subtropis, meskipun beberapa masalah 
pengelolaan juga ditemukan pada semua 
jenis hutan. Meskipun demikian, hutan 
tropis dengan kekayaan sumber daya alam 
yang beragam jenisnya menghadapi masalah 
dan tantangan yang berbeda. Hutan tropis 
merupakan tempat tinggal bagi penghuni hutan 
yang paling miskin di dunia dan mengandung 
keanekaragaman hayati yang sangat besar, 

dan di sinilah terjadi penebangan hutan dan 
pelepasan karbon dalam skala luas.
 Laporan ini melihat ekosistem dalam 
ruang lingkup yang luas dan penekanannya 
tidak terbatas pada pepohonan dari sudut 
pandang yang sempit. Fokusnya adalah hutan 
tropis dan subtropis dan bioma savana—yang 
merupakan wilayah yang pada awalnya 
ditutupi oleh berbagai jenis vegetasi (Peta 1). 
Semak belukar xeric seperti yang terdapat di 
barat daya Madagaskar atau caatinga yang 
terdapat di Brasil; dan padang rumput dan 
semak belukar montane (seperti yang terdapat 
di pegunungan tertinggi Andes), tidak 
termasuk dalam lingkup laporan ini namun 
bisa saja dimasukkan ke dalam pembahasan. 

Kotak 1.1 Lingkup Geografis Laporan Ini
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Laporan ini memberikan perhatian yang 
relatif kecil pada pengelolaan perkebunan.

Laporan ini banyak menggunakan data 
dan contoh dari Brasil karena beberapa alasan. 
Brasil adalah negara yang memiliki hutan 
tropis terluas di dunia, dengan beraneka 
ragam jenisnya: mulai dari hutan hujan yang 
terisolasi dan sangat lebat; sampai kepada 
bentuk savana; dan hutan-hutan yang saling 
berjauhan letaknya yang telah ada sejak lama 
dengan beraneka ragam jenis hayati yang 
ekstrem. Di Brasil juga terdapat berbagai 
pelaku di sektor kehutanan: penduduk asli, 
penduduk yang memanfaatkan hutan sebagai 
sumber penghidupan, maupun mereka 
mengambil hasil hutan dan yang bergerak 

di bidang agrobisnis. Dalam hal kepedulian 
masyarakat dan pemerintah, Brasil memiliki 
banyak sekali pengalaman yang terkait dengan 
peraturan penggunaan lahan dan hutan—
yang dapat dipelajari oleh negara-negara lain. 
Brasil juga memiliki data statistik yang sangat  
baik dalam hal penduduk, kondisi ekonomi, 
dan penggundulan hutan. Tentu saja hal ini 
juga disebabkan oleh keputusan tegas dari 
pemerintah Brasil untuk mengawasi dan 
mengumumkan kepada publik mengenai laju 
penggundulan hutan secara rutin, sehingga 
masyarakat dunia lebih memberikan perhatian 
kepada hutan Amazon Brasil daripada hutan-
hutan di daerah lain yang akses informasinya 
masih sangat terbatas.

Kotak 11. (lanjutan)
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 Tekanan oleh manusia terhadap hutan dipengaruhi oleh aksesnya ke pasar, 
kecocokannya untuk dijadikan lahan pertanian, dan kepastian atas hak kepemilikan. 
Terlebih lagi, ketiga faktor ini cenderung saling terkait karena alasan-alasan yang akan 
digali lebih jauh lagi kemudian. Isu-isu ini memotivasi suatu tipologi tiga bagian.

Lahan mosaik hutan-pertanian dengan hak kepemilikan yang lebih terjamin 
adalah daerah-daerah pertanian yang sudah mapan yang di beberapa bagiannya 
terdapat hutan-hutan kecil, terkadang letaknya dekat ke pusat perkotaan. 
Jenis ini memiliki populasi yang relatif padat dan hutan yang terfragmentasi 
dan sudah hampir hilang. Lahan ini merupakan sebagian kecil dari jumlah 
hutan dunia tetapi didiami oleh sebagian besar penduduk hutan, sebagian 
besar spesies yang terancam, dan beragam hasil hutan yang sangat berharga 
bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, inilah tempat di mana interaksi 
antara manusia dan pepohonan terjadi dengan paling intens, dan di mana 
pepohonan merupakan sumber penting untuk pendapatan dan pelayanan 
lingkungan. Di sini potensi pengentasan kemiskinan dan perlindungan 
lingkungan sangat besar, tetapi begitu pula potensi terjadinya trade-off  di 
antara sasaran-sasaran ini.

Daerah perbatasan dan daerah sengketa sering kali menyimpan beragam konflik 
yang terkait dengan sumber daya tanah dan hasil-hasilnya. Di Amerika 
Latin dan bagian-bagian Afrika, ini adalah daerah di mana gelombang 
ekspansi pertanian berbenturan langsung dengan pelestarian hutan lebat 
yang relatif belum terjamah. Di beberapa daerah di Indonesia, pihak-pihak 
yang berkepentingan atas kayu dan perkebunan, petani kecil komersial, dan 
para penduduk yang sudah lama tinggal di sana saling berebut lahan. Di 
tempat-tempat lainnya di Asia dan bagian-bagian Afrika, pengendalian oleh 
pemerintah yang tidak efektif atas hutan-hutan nasional menciptakan tragedi 
barang publik, di mana masyarakat, layanan hutan, dan penebang kayu bakar 
bersengketa tentang penguasaan lahan dan menyebabkan kerusakan hutan.

Daerah di luar batas pertanian adalah daerah di luar cakupan sebagian besar 
pasar-pasar pertanian, meskipun tidak di luar pengaruh manusia. Ini termasuk 
hutan-hutan tropis yang hingga kini masih sangat luas; Amazon dan Dataran 
Kongo, dan beberapa daerah yang lebih kecil yang tersebar di mana-mana. 
Sejumlah kecil penduduk hutan tinggal di sini, termasuk penduduk asli dan 
sejumlah penduduk termiskin di dunia.

 Berbagai jenis hutan ini dan tantangan yang dihadapinya dirangkum dalam Tabel 
1.1. Kategori ini dimaksudkan untuk membantu menata struktur pembahasan dan 
tidak dimaksudkan untuk menjadi klasifi kasi yang paling pas untuk tiap jenis hutan. 
Rudel (2005) menghadirkan suatu tipologi yang mirip tetapi lebih sederhana, dengan 
fokus pada perbedaan antara hutan besar dan hutan kecil, berupa blok-blok yang tidak 

•

•

•
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terputus di Amazon dan Dataran Kongo serta hutan Indonesia yang berhubungan 
dengan hutan-hutan yang tersebar luas di kawasan-kawasan lainnya. Rudel juga 
menjelaskan proses-proses penggundulan hutan menurut benuanya—suatu sumber 
daya yang bernilai ketika membahas jenis-jenis hutan.

Dari Jenis-jenis Hutan ke Domain-domain yang Dipetakan
Tidaklah mungkin memetakan ketiga jenis hutan ini karena kekuatan data geografi s 
tentang kepemilikan lahan masih belum valid. Tetapi kita mungkin memetakan 
beberapa petunjuk kasarnya (Peta 1.2-1.6). Tabel 1.2 menunjukkan hubungan antara 
jenis hutan dan padanannya pada peta, yang disebut sebagai domain di sini. Kotak 
1.2 dan Lampiran B memberikan rincian yang lebih mendalam mengenai bagaimana 
domain-domain ini disusun.

Tabel 1.1 Jenis-jenis Hutan dan Tantangan yang Dihadapi

Jenis daerah Ciri-ciri

Tantangan 
bagi

pembangunan
dan

pengentasan
kemiskinan

Tantangan 
bagi

lingkungan
Tantangan bagi tata 

kelola

Lahan mosaik 
dengan status 
kepemilikan yang 
lebih jelas

Nilai lahan tinggi; tempat 
tinggal bagi sebagian 
besar penghuni hutan 
di seluruh dunia tetapi 
hanya merupakan 
bagian kecil dari seluruh 
hutan yang ada

Mengelola lahan untuk 
kepentingan produksi dan 
penyediaan jasa lingkungan; 
mencegah kepunahan spesies 
langka; mengurangi emisi 
karbondioksida; mendorong 
penurunan karbon

Menyetujui,
berkomitmen, dan 
menegakkan hak-hak 
kepemilikan atas 
lahan, pepohonan, 
dan manfaat bagi 
lingkungan

Wilayah
perbatasan dan 
daerah sengketa

Perluasan lahan 
pertanian; nilai lahan 
yang meningkat dengan 
cepat di wilayah 
perbatasan; sarat 
dengan pertikaian terkait 
penggunaan hutan di 
daerah-daerah sengketa

Mendorong
pembangunan
pedesaan yang 
lebih intensif 
dan akses pada 
pekerjaan di 
luar pertanian

Menghindari
kerusakan yang 
tidak dapat 
diperbaiki;
mengurangi
emisi
karbondioksida;
menghindari
fragmentasi
hutan

Mencegah
dirampasnya
sumber daya hutan 
oleh pelaku-pelaku 
besar; mencegah 
terjadinya perebutan 
hak kepemilikan oleh 
para pelaku kecil; 
mengatur dengan 
adil klaim-klaim atas 
lahan

Wilayah di luar 
batas-batas
pertanian

Sebagian besar dari 
seluruh hutan tropis 
dunia; dihuni oleh 
sedikit orang, namun 
kebanyakan penduduk 
asli

Memberikan
manfaat bagi 
penduduk yang 
tersebar luas

Memelihara
proses-proses
lingkungan
berskala besar

Melindungi hak-
hak penduduk asli; 
mencegah terjadinya 
perluasan ke daerah 
perbatasan yang 
tidak sesuai aturan
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Domain:

Lahan mosaik
Tepi hutan
Inti hutan

Sumber: Perhitungan penulis; lihat Lampiran B.

Peta 1.2 Domain-domain di Bioma Hutan Tropis Afrika

Tabel 1.2 Jenis-jenis Hutan dan Padanannya dengan Peta Domain

Jenis Peta Domain

Lahan mosaik dengan status kepemilikan yang 
lebih jelas

Lahan mosaik; lahan pertanian; mosaik hutan-
pertanian, dan beberapa petak kecil hutan

Daerah perbatasan dan daerah sengketa Tepi-tepi hutan dan savana; tepi-tepi lahan 
mosaik yang berhutan

Daerah di luar batas-batas pertanian Inti hutan dan savana; daerah-daerah berhutan 
yang berada jauh dari lahan mosaik
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 Peta-peta ini, khususnya peta untuk hutan-hutan "yang sesungguhnya”, mencakup 
sebagian besar inti dari tipologinya. Peta 1.5, misalnya, dengan jelas menunjukkan 
lahan mosaik yang mencirikan sebagian besar Amerika Tengah dan hutan di sisi 
Atlantik di Amerika Selatan. Penggambaran tepi hutannya menyoroti ekspansi batas 
Amazon dari selatan dan timur, dan di sepanjang jalan-jalan dan sungai-sungai. Peta 
1.4 menunjukkan hutan-hutan yang tersisa di luar batas, di pulau Kalimantan dan 
Papua, tetapi banyak di antaranya sudah diubah menjadi daerah perbatasan di Sumatra 
dan Sulawesi, Indonesia.
 Hubungan antara jenis-jenis hutan dan domain-domain yang dipetakan, 
bagaimanapun juga, bukanlah suatu hal yang mutlak. Tepi-tepi hutan yang tidak 
terasing bisa saja sama dengan lahan mosaik yang dibatasi olehnya. Di bagian-bagian 
Asia yang sudah lama berpenduduk, tepi-tepi ini dapat berupa bagian-bagian kecil 
yang statis antara pemukiman-pemukiman yang tersebar. Beberapa hutan-hutan 

Domain:

Lahan mosaik
Tepi savana
Inti savana

Sumber: Perhitungan penulis; lihat Lampiran B.

Peta 1.3 Domain-domain di Bioma Savana Tropis Afrika
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kecil ini mungkin sedang dalam sengketa atau kepemilikannya tidak jelas. Tepi-tepi 
hutan yang lainnya berada di dekat perkotaan dan padat penduduk. Ini mungkin 
mencerminkan pertanian hutan daripada daerah perbatasan atau daerah sengketa. Oleh 
karena itu, peta dan tabel dalam bab ini harus dipertimbangkan sebagai indikasi atas 
kecenderungan-kecenderungan yang luas, dan tidak dimaksudkan untuk memberikan 
klasifi kasi yang defi nitif atas satu titik tertentu. Ini dimaksudkan untuk mendorong 
penelitian yang lebih mendalam di tingkat nasional.   

Domain:

Lahan mosaik
Tepi hutan
Inti hutan

Peta 1.4 Domain-domain di Bioma Hutan Tropis Asia

Sumber: Perhitungan penulis; lihat Lampiran B.
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Domain:

Lahan mosaik
Tepi hutan
Inti hutan

Peta 1.5 Domain-domain di Bioma Hutan Tropis Amerika Latin dan Karibia

Sumber: Perhitungan penulis; lihat Lampiran B.
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Domain:

Lahan mosaik
Tepi hutan
Inti hutan

Peta 1.6 Domain-domain di Bioma Savana Tropis Amerika Latin dan Karibia

Sumber: Perhitungan penulis; lihat Lampiran B.
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Untuk memetakan domain-domain hutan 
tropis, laporan ini menggunakan GLC2000, 
sebuah peta global dari penutupan lahan 
berdasarkan data satelit (ECJRC, 2003). 
GLC2000 memetakan dunia dalam sel-
sel seluas 1 kilometer persegi berdasarkan 
jenis tumbuhan yang dominan. Meskipun 
GLC2000 adalah peta tentang penutupan 
lahan global yang paling tersedia, masih ada 
keterbatasannya. Data penginderaan jarak 
jauh pada resolusi ini menemukan kesulitan-
kesulitan dalam membedakan hutan dengan 
pertanian hutan, dan daerah hutan savana 
yang relatif tidak terjamah dari lahan mosaik 
hutan-pertanian.
 Lahan mosaik adalah kebanyakan 
pertanian, campuran antara hutan dan 
pertanian, dan bagian-bagian kecil dari hutan 
yang dikelilingi oleh lahan pertanian. Jadi 
domain ini terdiri atas hutan-hutan mosaik 
yang tersebar di lahan pertanian yang luas.
 Tepi hutan (petunjuk bagi daerah 
perbatasan) adalah hutan-hutan di luar lahan 
mosaik, tetapi tidak lebih dari 6 kilometer 

jaraknya dari lahan mosaik. Definisi ini 
mungkin mendekati secara kasar radius aktivitas 
pengambilan sumber daya oleh rumah tangga 
atau pertanian berpindah di sekitar pemukiman 
yang kecil. Terkhir, inti hutan (daerah di luar 
batas pertanian) adalah hutan yang jaraknya 
lebih dari 6 kilometer dari lahan mosaik.
 Populasi sel-sel ini diestimasi dengan 
menggunakan data dari Global Rural-Urban 
Mapping Project (CIESIN dkk., 2004a, b, c). 
Kumpulan data ini mengompilasi data sensus 
global pada tingkat administratif, yang setara 
dengan tingkat kecamatan atau unit-unit lebih 
kecil, yang memungkinkan. Penduduk kota 
kecil dan kota besar dibedakan dari penduduk 
desa, yang kemudian diasumsikan tersebar 
secara merata di seluruh distrik yang disensus 
dan dipetakan ke dalam sel seluas 1 kilometer 
persegi. Asumsi distribusi yang merata ini 
kemungkinan akan menghasilkan perkiraan 
yang terlalu tinggi dalam jumlah orang yang 
tinggal di hutan, karena kepadatan penduduk 
lebih tinggi di daerah-daerah yang pohon-
pohonnya sudah ditebangi daripada di hutan.

Kotak 1.2 Memetakan Domain-domain dan Menghitung Populasinya

Distribusi Populasi Hutan yang Tidak Merata
Di hutan-hutan besar di luar daerah perbatasan, orang-orang hidup dengan kepadatan 
kurang dari 1 orang per 10 kilometer persegi, sementara beberapa hutan di Asia 
kepadatan penduduknya ratusan kali lebih tinggi. Alternatif-alternatif yang ada bagi 
kegiatan kehutanan dan pertanian sangatlah berbeda dalam kondisi seperti ini. Begitu 
pula hubungan lingkungan antara penduduk dengan pepohonan. Bagian ini, dan 
sebagian besar dari laporan ini, mengkaji secara mendalam suatu perbedaan yang 
sangat penting dan jelas; kebanyakan penduduk hutan tinggal di area yang kecil di 
dalam hutan, dan sebagian besar hutan penduduknya sangat sedikit.
 Kita perlu menyadari keterbatasan data yang digunakan untuk memetakan populasi 
hutan (lihat Kotak 1.2). Data ini mengasumsikan bahwa populasi desa tersebar merata 
di seluruh kabupaten, kecamatan, atau municipio. Kita kemudian menghitung jumlah 
penduduk di daerah berhutan. Pendekatan ini menghasilkan perkiraan yang terlalu 
tinggi, karena orang-orang cenderung menempati daerah-daerah yang tidak berhutan. 
Akan tetapi, data ini secara kasar mengindikasikan jumlah orang yang tinggal di dalam 
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atau di sekitar ketiga domain ini. Perkiraan-perkiraan ini paling tidak dapat diandalkan 
untuk savana di Afrika, di mana satelit penginderaan jarak jauhnya mengalami kesulitan 
untuk membedakan pertanian skala kecil dengan pepohonan di savana.
 Perkiraan yang dihasilkan memberikan panduan tentang ukuran relatif ketiga 
domain ini (Tabel 1.3). Tabulasi ini hanya mengacu pada populasi desa yang tersebar, 
tidak termasuk kota-kota kecil yang populasinya hanya ribuan jiwa. Berikut ini adalah 
beberapa temuan pentingnya:

Penduduk hutan jumlahnya lebih banyak daripada penduduk lahan pertanian 
murni. Di kawasan tropis, lebih dari 800 juta penduduk desa tinggal di 
dalam atau di sekitar hutan (dilihat dari skala geografi s yang sangat teliti), 
sementara sekitar 460 juta jiwa tinggal di lahan yang sebagian besar berbentuk 
pertanian. Bahkan dengan mengingat bahwa kota-kota kecil tidak disertakan 
dalam perhitungan ini, dan bahwa jumlah penduduk hutan biasanya 
berlebihan, perkiraan ini menyoroti pentingnya hutan di daerah pedesaan 
yang berpenduduk.

Amerika Latin dan Karibia memiliki jumlah hutan yang terluas, Afrika memiliki 
jumlah savana yang terluas. Luas daerah hutan non-savana di Amerika Latin, 
sekitar 10 juta kilometer persegi, melebihi luas gabungan di Afrika dan 
Asia. Daerah hutan savana di Afrika memiliki luas sekitar 11 juta kilometer 
persegi.

Asia memiliki jumlah penduduk desa yang terbanyak dan tingkat kepadatan 
penduduk yang tertinggi di hutan. Sekitar 350 juta orang hidup di daerah 
perbatasan dan inti hutan di Asia, sementara 90 juta lainnya di hutan-hutan 
mosaik Asia. Kepadatan penduduk di tepi hutan-hutan terasing di Asia, sekitar 
85 orang per kilometer persegi, cukup tinggi untuk menunjukkan bahwa 
daerah-daerah tersebut telah lama ditinggali dan bergantung pada pertanian 
hutan atau hutan yang ditanami. Sementara sebagian besar daerah ini tidak 
mungkin merupakan batas ekspansi, beberapa di antaranya bisa jadi sedang 
dalam sengketa. Afrika dan Amerika Latin memiliki sekitar 165 juta orang 
yang hidup di hutan non-savana, dan Afrika memiliki 185 juta orang yang 
hidup di hutan savana.

Jumlah terbanyak penduduk hutan hidup di tepi hutan. Di hutan-hutan non-
savana di Asia dan Amerika Latin, jumlah penduduk di tepi hutan melebihi 
jumlah gabungan penduduk di hutan mosaik dan inti hutan. Populasi hutan 
non-savana di Afrika jumlahnya hampir terbagi merata di ketiga domain 
tersebut.

Hutan yang terasing jumlah penduduknya relatif sedikit. Secara global, sekitar 
22 juta orang hidup di hutan non-savana yang jaraknya lebih dari 6 kilometer 
dari lahan pertanian terdekat dan lebih dari 8 jam perjalanan dari kota terdekat 
yang berpopulasi 100.000 jiwa. Sekitar 45 juta lainnya hidup di keterasingan 
yang serupa, tetapi berada dalam jarak 6 kilometer dari lahan pertanian.

•

•

•

•

•
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Tabel 1.3 Perbedaan Populasi dan Daerah Hutan berdasarkan Benua, Bioma, 
Domain, dan Jarak, tahun 2000

Populasi (dalam juta jiwa)

Lahan mosaik Tepi hutan Inti hutan

Lahan pertanian Hutan mosaik

Waktu 
tempuh ke 
kota besar 
terdekat

Waktu 
tempuh ke 
kota besar 
terdekat

Waktu 
tempuh ke 
kota besar 
terdekat

Waktu 
tempuh ke 
kota besar 
terdekat

Benua Bioma <8 >8 <8 >8 <8 >8 <8 >8

Afrika Hutan 13,2 2,9 25,5 3,6 22,6 7,9 18,3 12,0

Savana 55,4 6,9 28,5 3,6 54,3 11,6 58,9 28,8

Asia Hutan 324,1 12,6 71,5 18,6 256,5 29,5 60,9 6,1
Savana 4,7 0,0 0,2 0,0 1,8 0,1 0,0 0,0

Amerika Latin Hutan 31,2 3,2 18,2 1,8 34,8 7,2 7,5 3,9
dan Karibia Savana 5,2 0,5 2,8 0,3 4,1 1,0 0,7 0,3

Keseluruhan Hutan 368,5 18,6 115,2 24,0 313,9 44,7 86,7 22,0
Savana 65,3 7,4 31,5 4,0 60,2 12,7 59,5 29,0

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan CIESIN tabel 2004a, b, c dan ECJRC tahun 2003; lihat 
Lampiran B.

Area (dalam ribu kilometer persegi)

Lahan mosaik Tepi hutan Inti hutan

Lahan pertanian Hutan mosaik

Waktu 
tempuh ke 
kota besar 
terdekat

Waktu 
tempuh ke 
kota besar 
terdekat

Waktu 
tempuh ke 
kota besar 
terdekat

Waktu 
tempuh ke 
kota besar 
terdekat

Benua Bioma <8 >8 <8 >8 <8 >8 <8 >8

Afrika Hutan 114 54 440 130 480 466 693 1.206
Savana 1.189 480 778 284 1.446 1.012 3.024 4.307

Asia Hutan 1.684 169 636 517 2.045 1.527 594 563
Savana 15 1 1 13 8 12 0 3

Amerika Latin Hutan 993 222 922 331 1.622 1.947 647 4.458
dan karibia Savana 566 257 324 170 749 636 259 323

Keseluruhan Hutan 2.792 445 1.998 978 4.148 3.941 1.934 6.226
Savana 1.770 737 1.104 467 2.203 1.660 3.283 4.633



42

DALAM SENGKETA?

 Gambar 1.1 menunjukkan betapa tidak meratanya distribusi penduduk di berbagai 
hutan. Panel tengah menunjukkan jumlah kumulatif penduduk hutan di Afrika, Asia, 
serta Amerika Latin dan Karibia seiring meningkatnya kepadatan penduduk yang 
dapat  mencapai hingga 500 orang per kilometer persegi. Seperti diketahui, kepadatan 
penduduk pada tingkat ini juga mencakup orang-orang yang hidup di dekat hutan dan 
bukan hanya yang tinggal di bawah kanopi hutan. Sebagian besar dari para penghuni 
hutan ini adalah orang Asia.
 Bagian atas Gambar 1.1 menyoroti hutan-hutan yang paling jarang penduduknya, 
dengan kepadatan penduduk kurang dari 50 per kilometer persegi. Penduduk hutan-
hutan ini diperkirakan sangat bergantung pada sumber daya hutan dan termasuk para 
pelaku pertanian berpindah. Sebagian besar dari 20 juta penduduk di hutan-hutan 
yang paling jarang penduduknya (kurang dari 10 orang per kilometer persegi) adalah 
orang Afrika dan Amerika Latin.
 Panel bawah Gambar 1.1 menunjukkan luas kumulatif hutan sebagai fungsi 
dari kepadatan penduduk. Kebanyakan hutan (tidak termasuk savana) di Afrika dan 
Amerika Latin ditinggali kurang dari 20 orang per kilometer persegi. Sebaliknya, 
hutan tropis di Asia kebanyakan ditinggali sekitar 50 orang atau lebih per kilometer 
perseginya. Kepadatan penduduk yang sangat beragam ini menimbulkan implikasi 
yang berbeda-beda untuk penghidupan dan pengelolaan hutan.

Kecenderungan-kecenderungan dalam Perubahan Hutan
Dengan semua perhatian ditujukan pada menghilangnya hutan tropis, akan timbul 
anggapan bahwa dimensi-dimensi dasar dari masalah laju, lokasi, dan sifat degradasi 
hutan sudah terkuantifi kasi dan dipahami dengan baik. Ternyata tidaklah demikian. 
Hanya beberapa negara, seperti Brasil dan India, yang mengukur dan melaporkan 
status hutan mereka secara rutin dengan menggunakan satelit penginderaan jarak 
jauh. Beberapa negara lain, misalnya Meksiko, telah melakukan inventarisasi hutan 
terinci yang mengizinkan pengkajian perubahan penggunaan lahan sepanjang periode 
tertentu. Untuk beberapa negara berhutan yang penting lainnya, data yang konsisten 
dan komprehensif mengenai perubahan hutan tidak tersedia. Eksploitasi berlebihan 
dari fl ora dan fauna hutan yang merupakan ancaman serius terhadap ekologi, sangatlah 
sulit untuk diawasi. 

Penelitian tentang Penggundulan Hutan Tropis
Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkirakan laju hilangnya hutan tropis 
dalam skala global. Masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Sumber 
yang paling otoritatif adalah United Nations Food and Agriculture Organization 
(FAO, 2001b) Forest Resources Assessment (FRA), yang menghasilkan dua kelompok 
estimasi. Yang pertama, data yang sering dikutip, dikumpulkan dari pusat data 
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Gambar 1.1 Perbedaan Hutan-hutan dalam Hal Kepadatan Penduduknya, tahun 2000

nasional. Sementara kualitas pelaporan nasional meningkat tajam antara tahun 1990-
2000, estimasi tingkat penggundulan hutan belum sepenuhnya bisa diandalkan karena 
pencatatan yang tidak akurat, tidak kompatibel, atau tidak lengkap dari tahun 1990 
atau sebelumnya dan oleh karena inkonsistensi antarnegara.
 Survei penginderaan jarak jauh FRA yang kurang populer mengestimasi 
penggundulan hutan menggunakan data satelit beresolusi tinggi (pixel 30 meter) yang 
mencakup sekitar 10 persen hutan tropis dunia. Hasil-hasil ini cukup representatif 
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di tingkat benua tetapi tidak demikian di tingkat nasional. FRA-RSS juga mencoba 
membedakan berbagai jenis degradasi hutan. Proyek The Tropical Ecosystem 
Environment Observation by Satellite (TREES) menggunakan data sampel beresolusi 
tinggi untuk mengestimasi seberapa banyak hutan tropis basah yang hilang. Achard 
dkk. (2004) menggabungkan data FRA dan TREES untuk menghasilkan estimasi 
hutan yang hilang yang ditunjukkan pada Tabel 1.4.
 Sebagai pembanding, Hansen dan DeFries (2004) menggunakan data yang 
komprehensif secara global tetapi beresolusi rendah (pixel 8 kilometer) untuk 
memetakan penggundulan hutan untuk seluruh hutan tropis yang ada (Peta 1.7). Selain 
cakupannya lebih komprehensif, penelitian mereka mengkaji perubahan-perubahan 
selama 17 tahun daripada 7 tahun perubahan yang dikaji oleh Achard dkk. (2004). 
Tetapi metodologinya kurang akurat untuk hutan yang kering dan savana Afrika serta 
mungkin tidak mampu mendeteksi pola-pola degradasi skala kecil di hutan-hutan dan 
lahan-lahan mosaik.
 Hanya ada sedikit kata sepakat antara kedua sumber ini dalam besarnya tingkat 
penggundulan hutan di dua benua selama tahun 1990-an; sekitar 4,4 juta hektar per 
tahunnya di Amerika Latin dan 2,8 juta di Asia. FRA-RSS dan TREES juga mendeteksi 
degradasi hutan yang cukup besar; tambahan sekitar 1 juta hektar per tahun untuk 
setiap benua itu. DeFries dkk. (2002) melaporkan lebih banyak hutan yang tumbuh 
kembali dibandingkan sumber-sumber lainnya. Dan perbedaan yang paling besar 
adalah untuk hutan kering dan savana Afrika. Penelitian negara oleh FRA melaporkan 
bahwa 5,2 juta hektar hutan hilang per tahunnya di kawasan tropis Afrika, sementara 
DeFries dkk. (2002) memperkirakan angka bersihnya hanya sekitar 376.000 hektar. 
 Terdapat ketidakpastian yang lebih besar lagi mengenai para pelaku yang 
bertanggung jawab atas penggundulan hutan ini. Apakah peran para penebang kayu, 

Tabel 1.4 Tingkat Penggundulan Hutan Diperkirakan Paling Tinggi di Asia dan 
Amerika Latin, tahun 1990-1997 (juta hektar)

Hutan basah Hutan kering

Jenis
perubahan
hutan

Amerika
Latin dan 
Karibia
kecuali
Brasil

Amazon
Brasil Afrika Asia

Amerika
Latin dan 
Karibia Afrika

Penggundulan 
hutan

1,08 ±0,55 1,43 ± 0,88 0,85± 0,30 2,84 ± 0,90 1,9 ± 1,1 1,5 ± 0,8

Degradasi
lainnya

0,61 ±0,46 0,22 ± 0,21 0,39± 0,19 1,07 ± 0,44 t.s t.s

Pertumbuhan 
kembali

0,20 ±0,11 0,08 ± 0,11 0,14 ± 0,11 0,53 ± 0,25 t.s 0,07 ± 0,05

Sumber: Achard dkk., tahun 2004.
t.s. = tidak signifikan.
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petani berpindah, peternak berskala besar, dan pemilik perkebunan? Karena hutan 
tropis memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya, para penebang kayu biasanya 
memilih pohon mana yang akan ditebang dan jarang sekali melakukan penebangan 
tanpa pilih. Dari 152 kasus penggundulan hutan yang diulas oleh Geist dan Lambin 
(2001), hanya 5 yang menceritakan terjadinya penebangan yang tidak diikuti oleh 
penanaman untuk pertanian. Akan tetapi, para penebang kayu memberikan akses jalan 
kepada para pemukim yang baru, dan penjualan kayu dapat membantu membayar 
biaya untuk menebangi pohon-pohon yang tersisa dan mempersiapkan lahan untuk 
menanam sesuatu atau untuk penggembalaan. Oleh karena itu, penebangan kayu 
dapat mempercepat penggundulan hutan. 
 Terlebih lagi, penebangan kayu bisa sangat merusak hutan. Di Indonesia 
dan Malaysia, yang memiliki banyak sekali pohon yang memiliki nilai komersial, 
tingkat pengambilan sebesar 150 meter kubik per hektar pernah dilaporkan (Putz 
dkk., 2001). Dengan menggunakan teknik-teknik penginderaan jarak jauh yang 
baru, Asner dkk. (2005) mendapati bahwa daerah yang rusak karena penebangan 
kayu melebihi daerah yang dibuka total di lima negara bagian di Brasil. Sementara 
kebanyakan daerah yang ditebangi pada akhirnya akan diubah menjadi lahan 
pertanian, hanya sekitar 19 persen daerah yang rusak digunduli dalam waktu tiga 
tahun setelah penebangan dilakukan.
 Di Afrika, hilangnya hutan di sekitar kota-kota besar mencerminkan adanya 
ekspansi pertanian dan pengambilan arang kayu yang berlebihan. Stockholm 
Environment Institute (2002) menggunakan satelit jarak jauh untuk mempelajari 
degradasi hutan di sekitar Dar es Salaam (Tanzania), Lusaka (Zambia), dan Maputo 
(Mozambik) selama tahun 1990-an. Di ketiga daerah ini terdapat pengurangan 
jumlah hutan terbuka dan perluasan area padang rumput dan semak belukar sebagai 
akibat dari gabungan antara pengambilan arang kayu dan memendeknya periode 
istirahat untuk lahan. Di sekitar Lusaka hampir sepertiga praktik penggundulan 
hutan disebabkan hanya untuk mendapatkan arang kayu.
 Kepentingan relatif dari para petani berskala besar dan kecil juga diperdebatkan. 
Banyak praktik penggundulan hutan di Brasil dan Indonesia dilakukan oleh pihak-
pihak yang memiliki kepentingan komersial yang besar (lihat Bab 3), dan hampir 
seluruh praktik penggundulan hutan di Afrika dan Asia Selatan diperkirakan dilakukan 
oleh para pemilik lahan kecil. Petunjuk satu-satunya terhadap jumlah relatif dalam 
skala global dari praktik penggundulan hutan yang dilakukan oleh perusahaan dan 
masyarakat disediakan oleh FRA-RSS. Dengan menggunakan data ini, FAO (2001b) 
mengestimasi bahwa ekspansi penanaman berpindah ke dalam hutan-hutan yang 
belum terjamah hanya sekitar 5 persen dari seluruh perubahan dalam penggunaan lahan 
di seluruh daerah tropis. Intensifi kasi pertanian dalam daerah pertanian mencakup 
lebih dari 20 persen perubahan penggunaan lahan tropis di Asia dan kurang dari 10 
persen di Afrika. Pengubahan langsung dari daerah hutan menjadi lahan pertanian 
permanen berskala kecil mencakup 60 persen perubahan penggunaan lahan di Afrika, 
tetapi hanya mencakup bagian yang kecil di tempat lainnya. Pengubahan langsung 
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dari daerah hutan menjadi lahan pertanian permanen berskala besar mencakup sekitar 
45 persen dari perubahan penggunaan lahan tropis di Amerika Latin dan sekitar 30 
persen di Asia.

Di Manakah Tingkat Degradasi Hutan Tertinggi?
Penggundulan hutan tidak terjadi secara acak. Penelaahan faktor-faktor risiko geografi s 
untuk penggundulan hutan dapat membantu perancangan kebijakan yang melindungi 
hutan-hutan yang terancam dengan nilai lingkungan yang tinggi tetapi tidak berpotensi 
untuk dijadikan lahan pertanian.
 Tabel 1.5, didasarkan atas analisis asli menggunakan FRA-RSS, mengaitkan 
tingkat degradasi hutan (termasuk penggundulan hutan dan penipisan hutan) dengan 
ketiga domain hutan.1 Terdapat dua karakteristik. Yang pertama, tingkat degradasi 
tinggi, yakni sekitar 10 persen di savana dan hutan Asia. Yang kedua, tingkat degradasi 
cukup tinggi di lahan mosaik. Di hutan-hutan Amerika Latin, misanya, sekitar 20 
persen lahan mosaik dengan pohon-pohon mengalami degradasi di tahun 1990-an.2 
Ini termasuk degradasi fragmen-fragmen hutan di lahan yang sebagian besar untuk 
pertanian. Tingkat ini lebih rendah di daerah perbatasan dan lebih rendah lagi di 
daerah-daerah di luar batas. Karena jumlah hutan yang tersisa di dalam lahan mosaik 
relatif sedikit, jumlah luas yang terdegradasi besarnya sama dengan atau lebih besar 
di luar lahan mosaik, meskipun lajunya lebih rendah.
 Apakah penggundulan hutan menghasilkan lahan pertanian yang bernilai? Atau 
apakah hal ini terjadi pada tanah marginal yang prospek kesinambungannya rendah? 
Gambar 1.2 menunjukkan tingkat degradasi hutan berdasarkan kecocokannya untuk 
menghasilkan panen tadah hujan tahunan, menurut kajian dari Global Agro-Ecological 
Zones (FAO dan IIASA, 2000). Di Afrika dan Amerika Latin, tingkat degradasinya 

Gambaran dari survei FRA-RSS
Titik-titik pusat penggundulan hutan

Peta 1.7 Titik-titik Pusat Penggundulan Hutan Tropis

Sumber: Hansen dan DeFries, tahun 2004 (titik-titik pusat), FAO, 2001b (gambar-gambar survei).
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Tabel 1.5 Selama tahun 1990-an Savana dan Hutan di Asia Mengalami Degradasi 
yang Signifikan (persen)

Hutan tropis Savana tropis

Domain Afrika Asia

Amerika
Latin dan 
Karibia Afrika

Amerika
Latin dan 
Karibia

Lahan mosaik 11,1 16,8 20,2 11,8 18,4

Tepi hutan 4,7 9,9 4,3 9,2 8,5

Inti hutan 2,7 4,4 0,6 9,6 0,8

Total 5,4 10,9 3,6 9,9 10,8

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan CIESIN dkk., tahun 2004a, b, c, ECJRC, tahun 2003, dan 
FRA-RSS; lihat Lampiran B.
Catatan: Tabel ini menunjukkan persentase lahan yang berhutan dalam skala sel 2x2 kilometer, 
berdasarkan kondisi tahun 2000, yang kelebatan hutannya berkurang sejak tahun 1990.

lebih tinggi di tanah yang lebih subur, sebagaimana diramalkan oleh model ekonomi 
yang sederhana. Hal ini mengindikasikan biaya yang besar untuk mencegah terjadinya 
penggundulan hutan di beberapa tempat. Tetapi banyak sekali degradasi hutan yang 
terjadi pada lahan yang dianggap marginal untuk dijadikan lahan pertanian tahunan. 
Di Asia tidak ada hubungan antara kondisi iklim untuk pertanian dengan tingkat 
degradasi. Mungkin di daerah ini degradasi hutan didorong oleh penebangan kayu 
atau oleh perubahan ke tumbuhan yang dapat dipanen sepanjang saat daripada 
tumbuhan yang dipanen secara tahunan. Di ketiga benua analisis ini menunjukkan 
bahwa penggundulan dan degradasi hutan yang cukup besar terjadi di daerah-daerah 

Peta 1.7 (lanjutan)
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yang tidak memiliki nilai pertanian yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mungkin 
praktik penggundulan hutan dapat dikurangi dengan biaya yang relatif rendah.

Spesies yang Terancam—Terkonsentrasi di Daerah yang Tidak 
Terlalu Terasing dan di Lahan Mosaik
Untuk mendukung pelestarian, kita perlu mengidentifi kasi dan mencari spesies-
spesies yang terancam punah. World Conservation Union’s Red List adalah upaya 
sistematis untuk mengidentifi kasikan spesies-spesies ini (www.redlist.org). Daftar ini 
mengelompokkan spesies sebagai terancam (peluang punahnya 20 persen dalam waktu 
20 tahun mendatang) atau sangat terancam (peluang punahnya 50 persen dalam waktu 
10 tahun mendatang) berdasarkan beberapa kriteria, termasuk rentang habitat atau 
jumlah populasi yang terbatas atau semakin menurun. Jadi tidaklah mengejutkan 
apabila spesies-spesies yang terancam lebih banyak ditemui di daerah yang tidak 
terlalu terasing dengan populasi manusia yang lebih banyak dan habitat yang lebih 
terfragmentasi.
 Th e World Conservation Union dan kelompok-kelompok pelestarian lainnya juga 
melakukan upaya besar-besaran untuk memetakan daerah keberadaan dari spesies yang 
terancam dan yang tidak terancam punah, tetapi terhalang oleh keterbatasan data. 
Pengamatan-pengamatannya mungkin ketinggalan zaman. Para pengamat mungkin 
lebih memilih lokasi-lokasi yang berada di dekat jalan atau taman, dan mengabaikan 
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Gambar 1.2 Afrika dan Amerika Latin Mengalami Degradasi yang Lebih Hebat pada 
Tanah yang Lebih Subur, tahun 1990-2000

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan FRA-RSS dan GAEZ; lihat Lampiran B.
Catatan: Gambar ini menunjukkan persentase sel 2x2 kilometer yang kelebatan hutannya semakin 
lama semakin hilang.
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Gambar 1.3 Jumlah Spesies Amfibi yang Terancam Punah Jauh Lebih Tinggi di 
Daerah yang Tidak Terasing

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan World Conservation Union Red List dan Global Amphibian 
Catatan: lihat Lampiran B.
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Gambar 1.4 Lokasi Ancaman Kepunahan Terkonsentrasi Dekat Perkotaan  

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan Alliance for Zero Extinction (data v 2.1).
Catatan: Untuk setiap kategori jarak, Gambar ini menunjukkan jumlah lokasi ancaman kepunahan 
per 100.000 kilometer persegi.



50

DALAM SENGKETA?

Peta 1.8 Titik-titik Pusat Ancaman Kepunahan

Sumber: Diperbarui dari Ricketts dkk., tahun 2005 menggunakan data dari Alliance for Zero Extinction.

Titik-titik pusat ancaman kepunahan

lahan mosaik. Dan penentuan rentang habitatnya mungkin tidak mempertimbangkan 
kondisi habitat yang sebenarnya. Akan tetapi, pembuatan peta-peta daerah keberadaan 
ini adalah suatu langkah maju yang besar dan memberikan setidaknya gambaran kasar 
tentang distribusi spesies.
 Informasi dari Red List dan Global Amphibian Assessment memungkinkan 
pemetaan lokasi semua sel bioma hutan tropis dengan setidaknya ada satu spesies 
amfibi yang terancam punah. Jumlah spesies yang terancam punah jauh lebih tinggi 
di daerah yang tidak terasing, setidaknya di Afrika dan Amerika Latin (Gambar 1.3). 
Ricketts dkk. menerapkan suatu kriteria yang lebih ketat kepada sejumlah spesies, 
termasuk burung, mamalia, amfi bi, beberapa jenis reptil, dan pohon pinus. Para 
penulis berfokus pada spesies-spesies terancam yang ditemukan hanya di satu lokasi 
di seluruh dunia yang didefi nisikan secara jelas, di mana hilangnya habitat di lokasi 
itu mungkin akan membuat spesies tersebut punah. Lokasi-lokasi ini, disebut sebagai 
“titik-titik pusat ancaman kepunahan”, cenderung berjumlah jauh lebih banyak di 
pulau-pulau dan puncak-puncak gunung, sebagian karena proses-proses evolusioner 
(Peta 1.8). Tetapi sekali lagi, di luar Asia jumlah ini sangat terkait dengan jarak dari 
perkotaan (Gambar 1.4). Jumlah ini jauh lebih tinggi di daerah perbatasan dan lahan 
pertanian daripada di daerah di luar batas.

Rangkuman
Hutan tropis di dunia sangatlah beragam, dan setiap benua memiliki ciri-ciri pentingnya 
tersendiri. Di Asia terdapat sebagian besar penduduk hutan tropis dari seluruh dunia, 
hidup pada tingkat kepadatan penduduk yang relatif lebih tinggi dan lebih dekat ke 
kota-kota besar dibandingkan di Amerika Latin dan Afrika. Tingkat penggundulan 
hutan di Asia juga lebih tinggi. Amerika Latin memiliki jumlah hutan tropis non-
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savana yang paling besar, tetapi hanya didiami oleh sedikit penduduk hutan. Afrika 
memiliki daerah savana yang sangat luas.
 Penduduk di hutan non-savana cukup terkonsentrasi, dengan lebih dari 400 juta 
orang menempati 2 juta kilometer persegi (daerah yang terpadat), dan hanya sekitar 
10 juta di daerah yang paling tidak padat seluas 10 juta kilometer persegi. Sekitar 
seperempat penduduk hutan tinggal di lahan mosaik, di mana hutan dan pertanian 
sangat berdekatan, kendati lahan-lahan ini hanya merupakan bagian kecil dari hutan 
keseluruhan. Tingkat penggundulan hutan tinggi di lahan-lahan terfragmentasi ini. 
Kebanyakan penduduk hutan hidup di tepi lahan-lahan mosaik ini, dan sebagian di 
bawah kondisi perbatasan. Keanekaragaman hayati sangat terancam di hutan mosaik 
yang tidak terlalu terasing dan di tepi-tepi hutan. Jumlah penduduk di inti hutan 
dan daerah di luar perbatasan relatif sedikit. Bab berikutnya akan menelaah berbagai 
kekuatan geografi s dan ekonomi yang membentuk pola-pola ini.

Catatan Kaki
 1. Estimasi FRA-RSS didasarkan pada sampel acak yang terstratifi kasi dari gambar-

gambar satelit; daerah-daerah sampel diwakili oleh kotak-kotak biru di Peta 
1.7. Perhatikan bahwa tidak ada gambar sampel di Cina, di mana peta tersebut 
menunjukkan ada beberapa titik pusat penggundulan hutan. Tingkat degradasi 
hutan adalah perbandingan titik-titik sampel yang ditutupi pepohonan yang 
sebagian kanopinya hilang.

 2. Perhitungan ini sedikit terbias karena klasifi kasi lahan mosaik didasarkan pada 
kelebatan pohon di tahun 2000, akhir dari periode pengukuran perubahan tersebut. 
Tetapi hasilnya mirip dari segi kualitatif ketika sel-sel terluar dari lahan mosaik, 
yakni sel-sel yang bersentuhan langsung dengan daerah perbatasan dan oleh karena 
itu yang paling mungkin mengalami perubahan terbaru, tidak diikutsertakan.



Jalan terkadang memicu diubahnya hutan menjadi lahan pertanian. Jalan ini 
dibuka di Kalimantan, Indonesia, sebagai bagian dari program transmigrasi di 
tahun 1980-an.

 ©Michael Nichols/National Geographic Image Collection.
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Berbagai Faktor Pendorong dan 
Penghambat yang Menentukan 
Kondisi Hutan

Coba tempatkan diri Anda sebagai seorang petani. Anda memiliki sejumlah  
lahan hutan, atau Anda berpikir untuk mengklaim sejumlah lahan hutan. 
Apakah Anda harus menebanginya? Bila demikian, apakah Anda harus 

mengambil sebanyak yang Anda bisa saat ini, atau membuat rencana untuk dapat 
membuat panen Anda berkesinambungan pada dekade yang akan datang? Atau Anda 
harus menebang hutan dan menggantinya menjadi lahan pertanian, penggembalaan, 
atau perkebunan?
 Pilihan-pilihan Anda ditentukan oleh kemampuan yang Anda miliki maupun 
hambatan yang Anda jumpai, karakteristik hutannya, hak Anda atas hutan tersebut, 
serta konteks sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Pilihan Anda akan 
memengaruhi penghidupan Anda, maupun orang-orang di sekitar Anda serta iklim 
di tempat-tempat yang jauh. Ketika kepentingan Anda dan orang lain berbeda, ada 
yang dapat berperan sebagai mediator untuk kebijakan publik.
 Pemahaman perilaku para pemilik lahan merupakan hal yang penting untuk 
memahami bagaimana kebijakan-kebijakan dan konteks memengaruhi penggundulan 
hutan dan kemiskinan hutan. Usaha-usaha untuk memahami akibat dari kebijakan 
yang menyeluruh (seperti penyesuaian struktural) terhadap hasil yang menyeluruh 
(seperti jumlah hutan yang hilang dalam sebuah negara) berujung pada ketidakpastian. 
Perubahan kebijakan biasanya mengubah banyak faktor ekonomi dan sosial, mengubah 
struktur harga dan upah; merangsang satu sektor, menekan sektor yang lain. Setiap 
faktor dapat memiliki sebuah dampak tersendiri pada penggundulan hutan dan 
kemiskinan hutan, dan dampak-dampak tersebut mungkin berbeda pada setiap daerah. 
Pada tingkat nasional, dampak-dampak tersebut mungkin sulit untuk dilihat secara 
sendiri-sendiri. Jadi strategi laporan ini adalah untuk mencoba memahami cara kerja  
dari setiap faktor.
 Bab ini, yang sangat banyak mengacu pada Angelsen (2006), menawarkan sebuah 
model pembuatan keputusan penggunaan lahan yang sederhana namun sangat berguna 
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pada satu titik ruang dan waktu.1 Kemudian bab ini menggunakan model tersebut 
untuk menelaah bagaimana kelebatan hutan dan kemiskinan dapat berkembang seiring 
dengan waktu untuk keseluruhan daerah.

Pandangan dari Sebidang Hutan: Membandingkan Tingkat 
Pengembalian dari Sisi Kehutanan dan Pertanian 
Th e International Tropical Timber Organization (2006, hal. 46) menggambarkan 
dilema yang dihadapi pengelolaan hutan yang berkesinambungan: “penggunaan tanah 
alternatif, yang biasanya melibatkan penggunaan lahan yang jauh lebih intensif, adalah 
pilihan yang lebih menguntungkan atau memberikan pengembalian yang lebih cepat.” 
Bagaimana dan mengapa dilema ini muncul?

Apakah Pengelolaan Hutan yang Berkesinambungan adalah Hal yang Menarik 
bagi Para Pemilik Lahan?
Budaya dan pengalaman dapat memaksa penduduk yang sudah lama tinggal di hutan 
untuk menjaga hutan, walaupun penggunaan lahan lainnya secara potensial lebih 
menguntungkan. Para petani berpindah, dalam hal ini, memiliki cerita yang panjang 
tentang pengelolaan hutan yang berkesinambungan, secara sementara membersihkan 
sebidang kecil lahan untuk pertanian dan berpindah-pindah di dalam bidang hutan 
yang luas. Beberapa komunitas pemilik hutan di Meksiko memanen kurang dari batas 
yang dipengaruhi oleh hukum atau yang oleh keuntungan (Bray dkk., 2003). Dan 
kebudayaan-kebudayaan di seluruh dunia ini melindungi bagian-bagian hutan kecil 
yang dianggap keramat.
 Akan tetapi, faktor ekonomi masih sangat memengaruhi pengambilan keputusan 
dari kebanyakan pemilik lahan. Hanya ada sedikit petani berpindah dalam jangka 
panjang yang masih tersisa, yang mencerminkan meningkatnya kepadatan penduduk, 
semakin cepatnya siklus panen, dan hutan-hutan terdegradasi menjadi semak-semak. 
Di tempat-tempat lain, seiring mendekatnya pasar-pasar, para pemilik lahan (atau 
mungkin juga orang-orang yang mengklaim haknya atas hutan) menyeimbangkan 
keuntungan dari produksi kayu yang berkesinambungan dengan pengambilan sumber 
daya secara liar, diikuti oleh pengubahan hutan menjadi lahan pertanian.
 Walaupun ada beberapa pengecualian, pengelolaan kayu secara berkesinambungan 
terkadang lebih menguntungkan daripada pilihan lainnya. Kasus pengecualiannya 
meliputi hutan-hutan dengan kayu-kayu berharganya, banyak pohon yang dapat 
dijual, pohon yang dapat tumbuh dengan cepat, atau tanah yang tidak cocok untuk 
pertanian. Sebagai contoh, pengelolaan hutan kayu jati yang berkesinambungan di 
India diperkirakan memberikan nilai tanah lebih dari $5.000 per hektarnya dari nilai 
bersih (Bank Dunia, 2005, vol. II, hal. 76).2 Hutan-hutan pinus di Meksiko, yang 
hampir semua pohonnya bernilai dagang tinggi, adalah contoh lainnya.
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 Tetapi dalam hutan hujan tropis yang usianya cukup tua dengan bermacam-
macam spesies yang tumbuh dengan lamban, pertimbangan biologis dan keuangan 
dapat membuat para pemilik lahan tidak lagi memerhatikan kemampuannya secara 
berkesinambungan. Sebuah analisis ekonomi penggundulan hutan pada sebuah situs di 
Brasil oleh Boltz dkk. (2001) menggambarkan sebuah pola umum.3 Penebangan yang 
dampaknya diminimalkan dapat menghasilkan $128 satu hektarnya dari penebangan 
pilih, meninggalkan hutan yang tersisa dalam kondisi yang cukup bagus. Secara alami 
(tanpa penanganan kehutanan), hutan itu tumbuh kembali, tetapi nilainya tumbuh 
hanya 2 persen per tahun, dan dianggap suatu investasi yang buruk. Panen berikutnya 
mungkin terjadi dalam 30 tahun, tetapi nilai sekarang bersih (NPV) dari panen itu, 
dihitung pada tingkat diskon 20 persen (sebuah perkiraan yang masuk akal berdasarkan 
tingkat diskon di banyak negara berkembang), hanya $0,24 per hektarnya. Bahkan 
padang rumput yang pengembaliannya rendah atau hasil panen bahan pokok mampu 
memberikan pengembalian yang lebih tinggi bagi para pemilik lahan. Tentunya 
masyarakat, dengan tingkat diskon yang lebih rendah dan kebutuhan akan manfaat-
manfaat lingkungan hutan, mungkin memiliki sisi pandang yang berbeda.

Keuntungan Pribadi dari Penggundulan hutan: Terkadang Sangat Kecil, 
Terkadang Besar
Seberapa besar keuntungan pribadi dari penggundulan hutan? Pemahaman hal 
ini adalah kunci untuk menilai biaya-biaya politik dan ekonomi dari penganjuran 
pengelolaan hutan yang berkesinambungan. Jawabannya tidak mengejutkan, tetapi 
penting, yakni keuntungan-keuntungan tersebut bervariasi bergantung dari tempat, 
teknologi, dan sistem yang digunakan. Keuntungan dari penggundulan hutan berkisar 
antara mendekati nol hingga ribuan dolar per hektar.
 Keuntungannya adalah manfaat bagi pemilik lahan dari penjualan kayu dan 
hasil-hasil pertanian, setelah dikurangi biaya-biaya untuk pengubahan lahan dan 
produksi, termasuk tenaga kerja. Untuk pemilik lahan kecil yang bergantung pada 
tenaga kerja keluarga yang tidak mendapatkan bayaran, konsep keuntungan ini dapat 
diinterpretasikan sebagai pendapatan di atas apa yang dapat diperoleh anggota keluarga 
itu di tempat lain. Dengan kata lain, pengukuran keuntungan secara ketat mengurangi 
opportunity cost dari tenaga kerja keluarga. Keuntungan bersih per hektar adalah 
ukuran yang tepat dari tekanan ekonomi untuk mengubah hutan, atau opportunity 
cost dari pelestarian hutan. Bagaimana pun, ketika pasar tenaga kerja tidak sempurna, 
pekerja dan pembuat kebijakan mungkin mempertimbangkan penyerapan tenaga 
kerja sebagai sebuah keuntungan. Jadi, jumlah pekerjaan per hektar adalah jalan lain 
untuk memperkirakan manfaat dari pengubahan hutan.
 Aktivitas untuk mendokumentasikan nilai daerah berhutan di kawasan tropis 
sangatlah menantang. Di beberapa tempat, kebanyakan di Amerika Latin, pasar 
menyediakan sebuah indikator yang jelas dari kemungkinan sebidang tanah menghasilkan 
keuntungan. Teorinya, harga-harga padang penggembalaan atau ladang yang telah 
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dipersiapkan pada daerah-daerah ini dapat mencerminkan nilai bersih saat ini atas 
pendapatan masa depan dari pertanian, termasuk keuntungan yang diharapkan dari 
pembangunan jalan dan peningkatan keamanan dalam hal status kepemilikan lahan.
 Negara-negara berkembang lainnya, di mana tanah, tenaga kerja, dan pasar 
komoditasnya masih terbatas, estimasi-estimasi keuntungan muncul dari penelitian-
penelitian pertanian. Program Th e Consultative Group on International Agricultural 
Research’s Alternatives to Slash and Burn (ASB) telah melakukan pengukuran yang 
sangat teliti dari manfaat ekonomi dan dampak-dampak terhadap lingkungan 
dari pengubahan hutan di Brasil, Kamerun, dan Indonesia (Tomich dkk., 2005). 
Ukuran-ukuran ini, bersama dengan laporan nilai lahan lainnya dari daerah berhutan, 
ditampilkan pada Tabel 2.1.
 Walaupun dapat memberikan suatu tolok ukur yang berguna, nilai tanah biasanya 
terlalu melebih-lebihkan nilai keuntungan pribadi dari pengubahan hutan, karena 
dua alasan. Pertama, penting untuk memperhitungkan biaya-biaya di muka dari 
pembersihan hutan yang telah ditebangi dan persiapan lahan untuk pertanian dan 
penggembalaan. Di Bolivia, sebagai contoh, biaya untuk membersihkan dan membuat 
lahan penggembalaan rata-rata $480 per hektar, yang hanya sebagian terkompensasi 
oleh pendapatan dari kayu setelah dipotong pajak sebesar $227 (Merry dkk., 2002).4 
Biaya-biaya di muka ini dimasukkan dalam estimasi ASB, tetapi juga harus dikurangkan 
dari perhitungan lainnya.
 Kedua, hampir seluruh analisis yang menghitung nilai sekarang bersih (net 
present value—NPV) menggunakan tingkat diskon 10 persen, yang lebih rendah 
daripada tingkat diskon pribadi yang umumnya digunakan, khususnya di antara 
penduduk miskin. Pada tingkat diskon yang lebih tinggi, pengembalian lahan akan 
turun sangat tajam. Menurut Ninan dan Sathyapalan (2005), kenaikan asumsi tingkat 
diskon dari 8 persen menjadi 12 persen mengurangi NPV hingga tinggal setengahnya. 
Naidoo dan Adamowicz (2006) menghadirkan bukti-bukti pendukung tingkat diskon 
15-25 persen di Paraguay; GEF (2006) menunjukkan bahwa tingkat diskon di negara 
berkembang biasanya jauh lebih tinggi. Untuk alasan-alasan tersebut, NPV yang 
dilaporkan dalam Tabel 2.1 mungkin menjadi dua atau tiga kali lebih besar daripada 
persepsi para pemilik lahan atas tingkat pengembalian dari pengubahan hutan.
 Beberapa hal yang penting dari penelitian-penelitian tersebut adalah:

Di beberapa tempat terdapat beberapa pendorong yang signifi kan untuk 
merusak atau mengubah hutan. Di Kamerun, perkebunan kelapa sawit dan 
coklat memberikan NPV lebih dari $1.400 per hektar. Di daerah savana di 
Brasil (yang disebut cerrado), mengubah hutan menjadi lahan pertanian kacang 
kedelai akan menghasilkan lahan yang bernilai lebih dari $3.000 per hektar. India 
menawarkan nilai yang luar biasa tinggi untuk lahan yang dijadikan perkebunan 
kopi di Western Ghats, sebuah titik pusat keanekaragaman hayati.

Sebaliknya, rata-rata nilai lahan hanyalah $400 per hektar di suatu titik pusat 
lain, yaitu hutan sisi Atlantik di Bahia, Brasil, yang merupakan salah satu 

•

•
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Tabel 2.1  Nilai Lahan di Daerah Berhutan Sangat Bervariasi

a. Penelitian yang Melaporkan Harga Lahan atau Nilai Sekarang Bersih (NPV)

Penelitian Lokasi Tahun

Penggunaan,
jenis, atau

lokasi lahan

Harga atau 
NPV(per
hektar) Catatan

Batagoda dkk. 
(2000)

Sinharja,
Sri Lanka

1995 Teh 
Potensial kayu

$4.281
$1.129

NPV pada 8 persen

Chomitz dkk. 
(2005)b

Bahia,
Brasil

2000 Nilai tanah median $400 Harga

Davies dan 
Abelson (1996)

Bolivia 1992 Mekanisasi lahan 
kedelai dan jagung

Perkebunan tradisional 
kecuali coca

Perkebunan tradisional 
dengan coca

$1.500

$270

$385

NPV pada 10 
persen

FNP Consultoría 
&
Agroinformativos

Goias,
Brasil
(berbagai
subdaerah)

2004 Cerrado (savana)
Lahan pertanian 

dengan produktivitas 
tinggi

$140-1.290

$1.950-
3.150

Harga

Fundacão Getulio 
Vargas

Brasil 2004 Pará
Rondonia

$200
$318

Harga lahan 
penggembalaan

Grimes dkk. 
(1994)

Ekuador
(kawasan
Amazon)

1987-91 Peternakan
Kayu
Pertanian
Harga tanah

$57-287
$189
<$500
$50-220

NPV pada 5 persen
NPV pada 5 persen
NPV pada 5 persen
Harga

Howard dan 
Valerio (1996)

Kosta Rika 1994 Peternakan
Atlantik

  Selatan
 Utara
Kacang-kacangan
 Selatan
  Utara
Jagung (Atlantik)

$1.239
$1.433
$880

$2.716
$2.163
$2.281

NPV pada 10 
persen

Kazianga dan 
Masters (2005)

Kamerun 2001 Lahan di daerah 
perbatasan

$86 Harga

Kishor dan 
Constantino
(1993)

Kosta Rika 1989 Peternakan
Penebangan
Perkebunan
Kehutanan terkelola

$1.319
$1.292
$3.223
$854

NPV pada 8 persen 
(tanpa pajak dan 
subsidi; termasuk 
hasil penjualan 
kayu)
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Penelitian Lokasi Tahun

Penggunaan,
jenis, atau

lokasi lahan

Harga atau 
NPV(per
hektar) Catatan

Merry dkk. 
(2002)

Bolivia Tidak 
ada

Lahan penggembalaan $24-500 Harga; kisarannya 
mencerminkan 
kemudahan akses

Ninann dan 
Satyapalan
(2005)

Ghats,
India

2000 Perkebunan kopi di 
lahan pertanian

<2,5 aker
2,5-5,0 aker
5-10 aker
>10 aker

$1.593

$1.819
$4.834
$8.280

NPV pada 10 
persen; pertanian 
kecil cenderung 
berada di hutan

Olschewski dan 
Benitez (2005)

Ekuador 2001 Lahan penggembalaan
 Utara
 Pantai
 Dekat Quito

$150-500
$400-1.000
$800-2.000

Harga

Pinedo-Vasquez, 
Zarin, dan Jipp 
(1992)

Kawasan
Amazon di 
Peru

1988-89 Pertanian Swidden 
(beras, singkong, 
pisang raja, tanah 
kosong)

$ 1.627 NPV pada 10 
persen

Ricker dkk. 
(1999)

Veracruz, 
Meksiko

1998 Ladang penggembalaan $210-1,052 Harga

Tomich dkk. 
(2005)

Kawasan
Amazon di 
Brasil

1996 Ladang penggembalaan $2 NPV pada 9 persen

Tomich dkk. 
(2005)

Kamerun 1990an Bahan pangan
Biji coklat
Kelapa sawit

$283-623
$424-1.409
$722-1.458

NPV pada 10 
persen

Tomich dkk. 
(2005)

Sumatra,
Indonesia

1997 Perkebunan karet
Pengelolaan hutan oleh 

masyarakat
Kelapa sawit
Penebangan tidak 

berkesinambungan

$1
$5

$114
$1.080

NPV pada 20 
persen

Wunder (2000) Ekuador 1994-96 Siklus penggundulan 
hutan (kayu, hasil 
panen, hewan 
ternak)

$1.721 NPV pada 10 
persen; termasuk 
hasil penjualan 
awal dari kayu 

Yaron (2001) Kamerun 1997-98 Pertanian kecil
Kelapa sawit dan karet
Penebangan kayu 

berkesinambungan

$2.380-
4.275
-$2.838
sampai $96
$45-470

NPV pada 10 
persen

Tabel 2.1 (lanjutan)
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Tabel 2.1 (lanjutan)

b.  Penelitian yang Melaporkan Keuntungan Bersih Tahunan

Penelitian Lokasi Tahun
Penggunaan, jenis, 
atau lokasi lahan

Keuntungan bersih 
tahunan

(per hektar)

Naidoo dan 
Adamovicz
(2005)

Uganda 1993-2001 Pertanian $114

Norton-Griffiths 
dan Southey 
(1995)

Kenya 1989-93 Zona potensi tinggi
Potensi sedang
Lembab
Tanah subur

$151
$91
$38
$54

Olschewski dan 
Benitez (2005)

Ekuador 2001 Peternakan
 Utara
 Pantai
Quito terdekat

$25a

$42a

$110a

Zelek dan Shively 
(2003)

Filipina 1994-96 Jagung rendah input $260

NPV singkatan dari Net Present Value (nilai sekarang bersih).
a. Keuntungan sudah bersih setelah dikurangi biaya-biaya kecuali tenaga kerja.

tempat terpenting di dunia untuk konservasi keanekaragaman hayati. Hanya 
sebagian kecil dari hutan yang tersisa di wilayah yang sudah lama dijadikan 
pemukiman penduduk ini. Penelitian ini juga mendapati bahwa hutan yang 
tersisa dijual pada tingkat diskon yang tinggi relatif terhadap tanah lainnya 
dengan karakteristik yang sama. Kesenjangan ini bisa jadi mencerminkan 
dampak-dampak hukum, walaupun penegakannya tidak sempurna, terhadap 
penggundulan hutan. Ini juga mungkin mencerminkan menurunnya lahan 
yang kualitasnya paling rendah menjadi hutan; setelah selama beberapa dekade 
diduduki, kebanyakan lahan yang cocok untuk pertanian telah dibuka. Kedua 
dampak tersebut mungkin juga muncul di titik-titik pusat keanekaragaman 
hayati yang lain, di mana hutannya telah sangat terfragmentasi.

Pada daerah perbatasan Amerika Latin, hutan telah diubah menjadi lahan 
bernilai rendah yang menyerap sedikit tenaga kerja. Diubahnya hutan 
menjadi lahan penggembalaan yang dikelola secara tradisional di kawasan 
hutan Amazon hanya menghasilkan lahan seharga beberapa ratus dolar per 
hektar. Lahan penggembalaan di daerah perbatasan di Ekuador berharga 
$150-500 per hektar; pada daerah perbatasan Bolivia, $24-500. Setelah 
memperhitungkan biaya-biaya, ASB memperkirakan bahwa mengubah satu 
hektar hutan hanya memberikan NPV senilai $2 dan hanya memberikan 11 

•
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hari pekerjaan per tahun. Tetapi nilai-nilainya bersih lebih tinggi di dekat 
perkotaan dan pada pertanian yang dikelola dengan baik menggunakan sistem 
produksi yang lebih maju.

Penggunaan lahan yang nilainya rendah juga dilaporkan di Indonesia, Uganda, 
dan daerah perbatasan di Kamerun.

Pengelolaan hutan yang berkesinambungan umumnya menghasilkan 
pengembalian dan penyerapan tenaga kerja yang lebih rendah daripada 
pertanian komersial. Di Sumatra, sebagai contoh, pengelolaan hutan bukan kayu 
mempekerjakan 0,3 orang per hektar per tahun dengan NPV hanya $5 setiap 
hektarnya. Sementara itu, perkebunan kelapa sawit mempekerjakan 108 orang 
per hektar per tahun dengan NPV $114 setiap hektarnya. Hasil keuntungan 
dari pertanian mengalahkan pengelolaan hutan yang berkesinambungan di 
Kamerun, Kosta Rika, India, dan Sri Lanka.

 Intinya, terdapat perbedaan yang besar pada batas-batas hutan hujan tropis 
dalam hal faktor-faktor yang mendorong penggundulan hutan. Lokasi dengan 
kondisi-kondisinya cocok bagi pertanian kacang kedelai, kelapa sawit, atau biji coklat, 
dan lokasi dengan ketersediaan pohon-pohon kayu yang sudah tua membuat, para 
pelaku penggundulan hutan dapat memperoleh ribuan dolar setiap hektarnya. Pada 
lahan marginal, lahan yang jauh dari pasar, atau di mana teknologi pertaniannya 
tidak tersedia, mungkin sedikit sekali terdapat dorongan selain kemampuan untuk 
menyambung hidup dengan susah payah pada tingkat upah yang berlaku.

Bagaimana Iklim Pertanian, Harga, Teknologi, Kepemilikan 
Lahan, dan Faktor Lainnya Memengaruhi Penggundulan Hutan 
dan Pendapatan?
Bagian ini membahas bagaimana konteks lingkungan, sosial, dan ekonomi pada lahan 
hutan memengaruhi hasil keuntungan relatif terhadap pemeliharaan hutan dan pertanian. 
Pembahasan di sini membantu memahami bagaimana kebijakan memengaruhi masa 
depan hutan yang digambarkan pada Bab 1. Tabel 2.2 meringkas pembahasannya.

Petani yang Lebih Kaya Lebih Mampu Membiayai Penggundulan hutan
Penduduk miskin tidak dapat membuka banyak hutan. Di Bolivia, biaya pembersihan 
dan persiapan lahan berkisar $350-605 per hektar (Merry dkk., 2002); Di Kosta Rika 
pembukaan hutan membutuhkan biaya $78 per hektar (Howard dan Valerio, 1996). 
Terkadang harga-harga ini dapat dipengaruhi sebagian atau sepenuhnya oleh penjual 
kayu. Selain itu kadang-kadang orang-orang kaya mau membayar para pemilik lahan 
kecil untuk membuka lahan bagi kepentingan mereka. Jika alternatif-alternatif ini 
tidak tersedia, para penebang hutan harus dapat menggerakkan keluarganya atau 
tenaga kerja dari masyarakat sekitarnya, sebanyak 50 hingga 70 hari kerja dari seorang 

•

•
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Tabel 2.2  Prediksi Tata Cara Perubahan Variabel Lokal Memengaruhi Lingkungan 
dan Kesejahteraan

Elemen

Dampak terhadap Lingkungan
–  Mendukung penggundulan hutan
+  Mencegah penggundulan hutan

Dampak terhadap Kesejahteraan
–  Mengurangi kesejahteraan
+ Meningkatkan kesejahteraan

Akses ke pasar kredit; 
aset sendiri

– +

Tingkat diskon lebih 
rendah

+ dengan pengecualian +

Tanah subur, curah 
hujan sedang

– +

Harga lebih tinggi untuk 
hasil pertanian ekstensif

– +

Harga lebih tinggi untuk 
hasil pertanian intensif

+ Jika pasar tenaga kerja tidak sempurna, 
dapat mengurangi penggundulan hutan 
dengan cara menarik tenaga kerja keluar 
dari produksi ekstensif
– Jika pasar modal tidak sempurna, dapat 
memicu penggundulan hutan dengan cara 
membiayai pengubahan hutan

+

Harga kayu yang lebih 
tinggi

–  Mempercepat penggundulan hutan kayu 
yang tua
– Meningkatkan penggundulan hutan di 
daerah terbuka 
+ Mendorong pengelolaan yang 
berkesinambungan dari hutan sekunder 
yang kepemilikan lahannya terjamin
+ Mempercepat reboisasi di daerah yang 
hutannya telah ditebangi

± Dampak terhadap kemiskinan 
lokal bergantung pada siapa yang 
mengambil kayu dan dampak-
dampak ekonomi yang lebih luas; 
kemiskinan mungkin bertambah 
bila orang luar merusak 
hutan yang termasuk menjadi 
ketergantungan penduduk lokal

Upah di luar bidang 
pertanian yang lebih 
tinggi

+ Jika pasar tenaga kerja tidak 
sempurna atau migrasi masuk dibatasi, 
menarik tenaga kerja keluar dari kegiatan 
penggundulan hutan dari daerah marginal
– Dapat membiayai penggundulan hutan

+

Teknologi pertanian 
yang menghasilkan 
produktivitas lebih tinggi

–  Bila tenaga kerja dan modal dapat 
berpindah ke batas-batas hutan
+  Bila dampak-dampak di pasar secara 
luas membuat harga-harga lebih rendah
+  Bila teknologi menyerap tenaga kerja 
dan migrasi masuk dibatasi

+ (meskipun mungkin juga ada 
dampak negatif tidak langsung)

Kepemilikan lahan yang 
lebih terjamin

+ Mengurangi penggundulan hutan 
sebagai cara untuk mengklaim lahan
+ Membuat pengelolaan hutan yang 
berkesinambungan lebih menarik
– Berinvestasi dalam perbaikan lahan 
(termasuk tanaman hijau sepanjang tahun) 
lebih menarik

+

Perbaikan atau 
pengembangan jalan

–  Mengurangi harga hasil pertanian, harga 
input yang lebih rendah, membuat migrasi-
masuk lebih menarik

+ (kecuali orang luar 
menggantikan penduduk lokal)
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pekerja per hektarnya. atau untuk mengupah pekerja, menyewa gergaji mesin, dan 
buldoser. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan ketersediaan kredit dan uang tunai 
menghalangi para pemilik lahan kecil untuk melakukan penggundulan hutan. Apabila 
hambatan-hambatan tersebut tidak terlalu besar (melalui transfer, ketersediaan fasilitas 
kredit yang lebih fl eksibel, dan kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan 
pekerjaan pada masa selain musim panen) dapat meningkatkan pendapatan sekaligus 
meningkatkan penggundulan hutan.

Tanah yang Baik Dibuka Terlebih Dulu
Jenis tanah, topografi , dan iklim (untuk pertanian) sangat memengaruhi nilai lahan. 
Perbedaan dalam hal kondisi tanah dan iklim menjelaskan adanya variasi di tingkat 
negara bagian dalam nilai lahannya di Brasil, India, dan Amerika Serikat (Mendelsohn, 
Dinar, dan Sanghi, 2001). Di pedesaan Bahia harga lahan naik seiring dengan kualitas 
tanah tetapi berkurang jika terdapat lereng, dengan mengendalikan karakteristik yang 
lain seperti akses ke jalan raya (Chomitz dkk., 2005b).
 Penggundulan hutan terjadi lebih cepat pada tanah yang menawarkan nilai yang 
lebih tinggi. Penelitian-penelitian mengenai penggundulan hutan pada tingkat lahan 
pertanian atau tingkat lokal secara umum menemukan bahwa tingkat penggundulan 
hutan rendah di daerah perbukitan, dengan asumisi bahwa hal-hal lainnya tidak 
berubah (Lampiran, Tabel A.1). Penelitian-penelitian ini juga mendapati adanya 
korelasi kuat antara kualitas tanah dan penggundulan hutan. Di daerah yang 
mengitari kawasan perkotaan di Amerika Latin dan Asia, kanopi hutannya tumbuh 
sekitar dua kali lebih tinggi daripada tanah tandus seperti pada tanah yang subur 
untuk pertanian tadah hujan (lihat Bab 1).
 Padatnya hutan tersebut dengan pohon-pohon yang kayunya dapat dijual juga 
dapat mendorong dilakukannya penggundulan hutan. Jalan yang dibangun oleh para 
penebang kayu, dan dari hasil penjualan kayu dapat membantu membiayai pembukaan 
hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Bila kepadatannya cukup tinggi, pengambilan 
kayu dari hutan dapat memicu penggundulan hutan sekalipun tidak ada kegiatan 
pertanian. Hal ini diperkirakan terjadi di Asia Tenggara, di mana hutan dataran 
rendahnya sangat dipadati oleh pohon-pohon dipterokarpus yang bernilai tinggi. 
Sebagai contoh, kegiatan menebang kayu adalah pemicu terjadinya penggundulan 
hutan di kawasan-kawasan lindung yang jumlah penduduknya jarang di Kalimantan, 
Indonesia (Curran dkk., 2004).
 Penggundulan hutan terjadi di sekitar daerah-daerah bercurah hujan tinggi, 
yang berbahaya bagi penanaman hasil bumi tahunan dan tidak mendukung bagi 
peternakan, terutama ketika tidak ada musim kemarau. Sebuah penelitian dari 
kawasan hutan Amazon di Brasil oleh Chomitz dan Th omas (2003) menemukan 
bahwa, terlepas dari faktor akses terhadap jalan, curah hujan yang lebih tinggi 
berkorelasi dengan lebih rendahnya laju penggundulan hutan, lebih banyaknya 
lahan yang ditelantarkan, dan lebih sedikitnya kegiatan peternakan.
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Harga Hasil Pertanian yang Lebih Tinggi Mendorong Pengubahan Hutan dan 
Menguntungkan Petani
Dengan menganggap semua hal lainnya sama, harga hasil bumi yang lebih tinggi dan 
harga input untuk pertanian yang lebih rendah akan memicu penggundulan hutan 
lebih cepat. Prediksi ini penting karena banyak kebijakan dapat memengaruhi harga 
hasil-hasil pertanian, termasuk berbagai jenis pajak, tarif, subsidi, perbaikan jalan, 
dan kebijakan nilai tukar.
 Prediksi ini dapat diuji dengan melihat variasi harga dalam suatu negara, 
antarnegara, atau sejalan dengan waktu, dan mengorelasikan harga dengan laju 
penggundulan hutan. Hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Dalam suatu negara, pada 
suatu waktu, mungkin tidak ditemukan variasi harga yang mencolok. Perbandingan 
antarnegara dan menurut waktu juga tidak mudah karena banyak faktor-faktor lainnya 
yang ikut memengaruhi. Selain itu pengukuran-pengukuran tentang penggundulan 
hutan mungkin tidak konsisten. Jadi penelitian yang relevan jarang ditemukan.
 Kebanyakan penelitian ini mendapati hubungan yang kuat antara harga pertanian 
yang tinggi dengan penggundulan hutan yang lebih cepat atau ekstensif. Derajat 
sensitivitas harga bervariasi tetapi cenderung meningkat dengan semakin lokalnya 
pengukuran yang dilakukan. Sebagai contoh, sebuah analisis data penginderaan jarak 
jauh menunjukkan, terlepas dari faktor-faktor lainnya, laju penggundulan hutan di 
kawasan hutan Amazon di Brasil terkait erat dengan harga daging sapi (Gambar 2.1). 
Analisis ini berfokus pada lahan yang tidak dilindungi (tidak termasuk pemukiman 
akibat reformasi tanah) dan menunjukkan dampak yang kuat terhadap curah hujan 
dan harga hasil pertanian terhadap laju penggundulan hutan. Pada daerah-daerah di 
dekat jalan dengan curah hujan sedang (kurang dari 2.000 milimeter setahun), laju 

Gambar 2.1  Penggundulan Hutan di Kawasan Hutan Amazon di Brasil Dipengaruhi 
oleh Curah Hujan dan Harga Daging Sapi, tahun 2001-2003

Sumber: Perhitungan penulis, lihat Lampiran B.
Catatan: Laju didefinisikan sebagai luas daerah yang gundul dibagi dengan luas hutan awal.
Tidak termasuk daerah yang dilindungi dan pemukiman akibat reformasi tanah.
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penggundulan hutan pada tahun 2001-2003 mencapai 8 persen ketika harga daging 
sapi di atas R$600 per ton, 4 persen ketika harga daging sapi R$400-600, dan 0,5 
persen, ketika harga daging sapi di bawah R$400.
 Dalam penelitiannya di Meksiko, Deininger dan Minten (1999) menelaah 
hubungan antara penggundulan hutan dan jaraknya ke pembeli jagung (hasil pertanian 
yang paling bersaing dengan hutan). Karena jagung berukuran besar, jarak yang lebih 
dekat berarti harga transportasi yang lebih rendah dan harga pertanian yang lebih 
tinggi. Penulis menemukan bahwa penambahan sebanyak satu standar deviasi dalam 
tingkat kepadatan pembeli berkaitan dengan penambahan 40 persen dalam laju 
penggundulan hutan. Barbier dan Cox (2004) menelaah penggundulan hutan bakau 
(karena adanya tambak udang) di provinsi-provinsi di Th ailand dan mendapati bahwa 
kenaikan 10 persen dalam harga udang akan mendorong penggundulan hutan hanya 
sebesar 1,6 persen. Sementara itu kenaikan harga yang sama pada amonium fosfat 
(pupuk pertanian) akan mengurangi laju penggundulan hutan sebanyak 4,5 persen. 
Tetapi tidak semua penelitian menemukan dampak yang kuat. Gbetnkom (2005), 
misalnya, mendapati bahwa harga kopi, kakao, dan makanan dapat diabaikan efeknya 
terhadap pembukaan lahan hutan di Kamerun.
 Dampak perubahan harga menjadi lebih rumit ketika dua penggunaan lahan 
lainnya bersaing dengan hutan. Andaikan salah satu penggunaannya bersifat ekstensif: 
penanaman bahan makanan pokok (seperti kakao, padi yang ditanam di sawah, atau 
koka) pada tanah yang tidak ditanami dalam waktu lama. Andaikan yang lainnya lebih 
intensif, menggunakan tenaga kerja yang jauh lebih banyak per hektarnya (katakanlah, 
pertanian berganti dari jagung, padi, dan tanaman lainnya). Seandainya kita anggap 
bahwa jumlah tenaga kerja terbatas dan orang luar tidak dapat pindah dengan mudah 
untuk menjadi pekerja pengganti. Maka, menurut teori, meningkatnya keuntungan 
dari penggunaan lahan intensif dapat menyerap tenaga kerja dari penggunaan lahan 
yang ekstensif, setidaknya dalam jangka pendek hingga menengah.
 Ada bukti-bukti bahwa hal ini terjadi. Coxhead dan Demeke (2004), dalam 
penelitiannya pada petani dataran tinggi di Filipina, menemukan dampak silang yang 
kuat antara produksi sayur-mayur dan jagung. Kenaikan harga sayuran, yang lebih 
intensif, diprediksikan sedikit mengurangi luas daerah total yang ditanami.
 Harga produk pertanian yang lebih tinggi menguntungkan pemilik lahan dan 
menambah penyerapan tenaga kerja. Jadi pada umumnya, harga hasil-hasil yang 
lebih tinggi dan harga input-input pertanian yang lebih rendah akan mengurangi 
kemiskinan pedesaan, dengan dua pengecualian. Pertama, karena para petani dengan 
bidang lahan yang kecil mungkin harus membeli makanan, harga makanan yang 
lebih tinggi akan merugikan mereka. Kedua, substitusi di antara hasil pertanian dapat 
secara tidak langsung merugikan orang miskin. Sebagai contoh, harga daging sapi atau 
kacang kedelai yang lebih tinggi, yang relatif menggunakan sedikit tenaga kerja, dapat 
membuat suatu lahan tidak ditanami secara lebih intensif.
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Harga Kayu yang Lebih Tinggi Menekan Hutan Lama tetapi Menjadi Faktor 
Pendorong bagi yang Hutan Baru
Apakah nilai kayu yang tinggi mendorong atau menghambat pengelolaan hutan yang 
berkesinambungan? Jawabannya bergantung pada kondisi hutannya (von Amsberg, 
1998) dan bagaimana hutan itu diatur. Jalan-jalan baru atau pasar-pasar baru dapat 
memberi nilai besar pada hutan-hutan tua. Masing-masing pohon dapat berharga 
ribuan dolar.
 Ketika tidak ada peraturan, kenaikan harga mendorong para penebang untuk 
mencari kayu hingga ke dalam hutan-hutan yang sudah tua (Stone, 1998). Tetapi 
ketika masyarakat memiliki  keinginan dan kemampuan untuk mengharuskan para 
pemilik hutan melakukan pengelolaan hutan yang berkesinambungan, harga kayu yang 
lebih tinggi membuat peraturan menjadi tidak terlalu sulit dilaksanakan. Dan ketika 
hutan telah habis, harga kayu yang lebih tinggi membuat penanaman pohon baru, 
terutama pohon perkebunan yang lebih cepat tumbuh, menjadi lebih menarik.

Lebih Tingginya Upah di Luar Lahan Pertanian Mencegah Terjadinya Penggundulan 
Hutan di Daerah-daerah Marginal
Kebanyakan, meskipun tidak seluruhnya penduduk hutan memiliki kesempatan untuk 
mendapatkan pekerjaan yang memberikan upah. Kesempatannya mungkin ada pada 
sektor pertanian atau perkebunan di daerah sekitar, di dekat kota-kota pemasaran, 
atau di kota-kota yang jauh. Seiring dengan semakin menguntungkannya kesempatan-
kesempatan ini, dorongan untuk menggunakan hutan sebagai penghidupan atau untuk 
mendapatkan hasil hutan yang bernilai rendah menjadi berkurang. Kaimowitz dan 
Angelsen (1998) menemukan dukungan yang luas bagi usulan pemikiran tersebut.
 Contoh jangka panjang yang dramatis dari hal ini adalah ditelantarkannya tepi-
tepi perbukitan di Puerto Rico. Hingga tahun 1950 hampir semua bukit berhutan di 
pulau tersebut telah diubah menjadi perkebunan kopi atau lahan pertanian lain, dan 
hanya meninggalkan 9 persen hutan pada pulau itu. Kemudian, terjadi migrasi besar-
besaran keluar dari daerah perbukitan bukit, seiring orang-orang mencari upah yang 
lebih baik di San Juan dan Amerika Serikat. Hasilnya adalah regenerasi daerah hutan 
yang digunduli; pada tahun 1990, 37 persen pulau tersebut telah kembali ditutupi 
hutan (Rudel, Perez-Lugo, dan Zichal, 2000; Lamb, Erskine, dan Parrotta, 2005b).
 Antara tahun 1994 dan 2002 Coxhead dan Demeke (2004) mengamati adanya 
kenaikan upah 50 persen di antara para petani di perbukitan Filipina, seiring 
membaiknya kondisi transportasi dan komunikasi. Menurut analisis mereka, kenaikan 
tersebut akan mengurangi aktivitas pengolahan lahan sebanyak 20 persen. Tetapi 
kenaikan upah juga dapat memengaruhi penggundulan hutan dengan cara-cara 
lain. Barbier dan Cox (2004) menemukan bahwa upah yang lebih tinggi berkorelasi 
dengan pembukaan hutan bakau untuk dijadikan tambak udang di Th ailand. Mereka 
menunjukkan bahwa hal ini terjadi karena para petambak udang, yang dihadapkan 
dengan upah yang lebih tinggi, memiliki cara-cara untuk menjadikan lahan sebagai 
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substitusi terhadap tenaga kerja. Kenaikan upah juga dapat menambah permintaan 
kayu bakar dan makanan, sehingga semakin mempercepat penggundulan hutan.
 Apa pun dampaknya bagi penggundulan hutan, kenaikan upah kerja di luar sektor 
pertanian merupakan hal yang penting bagi pengentasan kemiskinan. Semakin banyak 
laporan penelitian yang mencatat potensi peran dari penyerapan tenaga kerja di luar 
sektor pertanian dalam mengurangi kemiskinan pedesaan (Reardon, Berdegue, dan 
Escobar, 2001).

Teknologi Pertanian Mendorong Pertumbuhan dengan Dampak yang Ambigu 
terhadap Penggundulan Hutan
Kemajuan teknologi pertanian adalah hal yang penting untuk meningkatkan 
kesejahteraan desa (melalui pendapatan pertanian yang lebih tinggi) dan kesejahteraan 
konsumen (melalui harga makanan yang lebih rendah). Tetapi berbagai keuntungan 
dari kemajuan-kemajuan ini mungkin tidak terbagi secara merata. Kecuali hanya dalam 
keadaan-keadaan khusus, kemajuan teknologi lebih cenderung menambah tekanan 
pada hutan. Untuk menjelaskan alasannya, bagian ini menggunakan laporan penelitian 
dari Angelsen (2006) serta Angelsen dan Kaimovitz (2001).
 Untuk dapat diterapkan, suatu inovasi teknologi umumnya harus menghemat 
waktu petani atau menambah hasil panen. Tetapi inovasi apa pun yang membuat sektor 
pertanian lebih menguntungkan, berpeluang besar mengubah lahan hutan menjadi 
lahan pertanian baru, atau menarik para petani baru hingga ke batas-batas hutan. Dan 
apa pun yang mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja dapat menyebabkan petani 
yang menganggur untuk pergi mencari daerah perbatasan yang baru. Sebagai contoh, 
Ruf (2001) menyebutkan bahwa di Sulawesi, Indonesia, pengenalan herbisida dan 
pengolahan lahan secara mekanik di sawah dataran rendah membuat para pekerja  
(yang menganggur) melakukan penggundulan hutan di dataran tinggi.
 Perhatikan juga dampak dari meningkatnya varietas kacang kedelai di daerah 
savana Brasil. Daerah yang tandus dan berumur pendek tidak cocok untuk ditanami 
kedelai jenis tradisional. Jadi EMBRAPA, badan penelitian pertanian Brasil, 
mengembangkan varietas yang telah diadaptasikan terhadap kondisi daerah tersebut. 
Hasilnya, terjadi ledakan penanaman kedelai dengan mengorbankan lahan pertanian, 
savana yang kaya keanekaragaman hayati, dan belakangan ini, hutan lebat. Daerah 
yang ditanami kacang kedelai naik tajam, dari hampir nol pada tahun 1970 (Warnken, 
1999) menjadi 117.000 kilometer persegi pada tahun 2004 (IBEG, 2006). Ekspor 
kacang kedelai dan produk-produk kedelai mencapai $9,8 miliar pada tahun 2004 
(Economist Intelligence Unit, 2005).
 Agar suatu inovasi teknologi secara bersamaan dapat meningkatkan kesejahteraan 
petani sekaligus mengurangi tekanan pada hutan, salah satu kondisi berikut harus 
berlaku:

Inovasi tersebut meningkatkan produksi makanan sedemikian besarnya 
sehingga membuat harga makanan turun, dan mengurangi tekanan untuk 

•
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mengubah dataran tinggi yang berhutan. Hal ini mungkin terjadi pada daerah 
yang terisolasi dari pasar. Atau hal ini mungkin terjadi apabila produktivitas 
meningkat sedemikian besarnya sehingga melemahkan pasar-pasar nasional 
bahkan global. Beberapa analis berpikir bahwa revolusi hijau adalah salah 
satu contohnya, berpendapat bahwa kemajuan dalam sektor pertanian padi 
persawahan mengurangi dorongan untuk menggunduli hutan di dataran 
tinggi.

Inovasi tersebut meningkatkan produktivitas dari para petani yang 
menggantungkan hidupnya pada pertanian yang tidak terkait langsung ke 
pasar-pasar makanan. Hal ini dapat mengurangi kebutuhan mereka untuk 
membuka hutan dan mungkin terjadi pada daerah-daerah di luar batas 
hutan.

Inovasi tersebut meningkatkan baik produktivitas maupun penyerapan tenaga 
kerja per hektar. Terlebih lagi, persediaan tenaga kerja terbatas, entah itu 
karena jaraknya yang jauh atau karena penduduk lokal mempunyai jaminan 
hak kepemilikan atas lahan yang cukup luas dan memilih untuk tidak 
menyewakannya atau menjualnya ke pendatang baru. Pada kondisi-kondisi ini, 
yang lebih merupakan ciri daerah-daerah perbatasan daripada lahan mosaik, 
beberapa sistem pertanian intensif dapat menyerap tenaga kerja dari yang 
penggunaan lahan yang ekstensif dan lebih merusak hutan. Holden (2001), 
Shively dan Pagiola (2004), Shively dan Martinez (2001), serta Cozhead dan 
Demeke (2004) menunjukkan contoh-contoh tentang bagaimana perluasan 
sistem penggunaan lahan secara intensif dapat menarik tenaga kerja untuk 
berpindah dari penggunaan lahan yang ekstensif dan menggunduli hutan. 
Akan tetapi, masih belum dapat dipastikan apakah dalam jangka panjang 
aliran masuk tenaga kerja ini akan menghilangkan dampak tersebut.

Inovasi tersebut mendorong penyerapan tenaga kerja di luar sektor pertanian. 
Dalam contoh kedelai di daerah savana di Brasil, pihak-pihak yang diuntungkan 
secara langsung adalah para petani kacang kedelai, termasuk pelaku besar dan 
petani industrial. Tetapi pertumbuhan yang terkait di bidang jasa, transportasi, 
dan pemrosesan telah berkontribusi kepada cepatnya pembangunan pusat-
pusat perkotaan di daerah yang banyak pertanian kedelainya, dan selama 
tahun 1990-an kota-kota ini mengalami pertumbuhan penyerapan tenaga 
kerja yang cukup besar. Akan tetapi, ukuran dari hubungan antara perluasan 
pertanian kedelai dan tenaga kerja di kota belumlah dapat dikuantifi kasi.

Kepemilikan Lahan Menguntungkan Pemiliknya tetapi Dampaknya Tidak Jelas 
terhadap Penggundulan Hutan
Para pemilik lahan yang status kepemilikannya terjamin lebih cenderung melakukan 
perbaikan-perbaikan fi sik, melakukan investasi pada tanaman yang dapat dipanen 
hasilnya sepanjang tahun, serta menanami dan memelihara hutan. Mereka tidak terlalu 

•

•

•
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khawatir mengenai masalah pemertahanan lahan dan hidup mereka dari para pencuri. 
Mereka lebih mampu memanfaatkan ketersediaan fasilitas kredit. Selain itu, para 
pemilik lahan besar yang statusnya terjamin lebih cenderung menyewakan lahannya 
kepada pihak lain, daripada membiarkan lahannya menganggur atau sekadar menjadi 
lahan penggembalaan. Untuk semua alasan inilah, jaminan status kepemilikan lahan 
meningkatkan pendapatan para pemilik lahan dan pekerja (Deininger, 2003).
 Kepemilikan lahan yang kurang terjamin umumnya membawa dampak yang 
buruk bagi orang maupun hutan. Di banyak bagian di dunia, pemerintah sebenarnya 
memiliki kendali aas hutan tetapi terlalu lemah untuk mengatur penggunaannya secara 
efektif. Hal ini dapat menimbulkan tragedi barang umum di mana terjadi degradasi 
atas sumber-sumber daya hutan tersebut.
 Hubungan antara kepemilikan lahan dengan penggundulan hutan lebih tidak jelas 
lagi. Di daerah perbatasan, penggundulan hutan merupakan hal yang biasa dilakukan 
untuk mengklaim sebidang tanah dan mengamankan hak kepemilikan atasnya, baik 
dalam praktik maupun dari sisi hukum. Pengaturan seperti ini malah mendorong 
suatu perlombaan yang sifatnya merusak untuk memperoleh hak milik di daerah 
perbatasan (Schneider, 1995), di mana hutan-hutannya digunduli terlalu dini, yaitu 
sebelum menghasilkan nilai ekonomi apa pun, bahkan kadang hanya berdasarkan 
spekulasi bahwa nantinya pemerintah akan melakukan sesuatu, misalnya membangun 
jalan di dekat hutan tersebut, dan sebagainya. Di negara-negara yang mengalami 
tekanan untuk mereformasi tanahnya, para pemilik lahan besar merasakan desakan 
untuk menebang hutan hanya untuk menunjukkan “penggunaan yang produktif ” 
dari lahan tersebut sehingga terhindar dari pendudukan atau pengambilalihan. Hal 
itu umum terjadi di Brasil, di mana ketidakpastian mengenai hak atas lahan telah 
memicu pertengkaran sengit pada daerah-daerah yang berhutan.
 Tetapi jaminan atas kepemilikan lahan tidak menjamin bahwa para pemilik 
lahan akan membiarkan hutan tumbuh sebagaimana adanya. Sebagaimana kita lihat, 
para pemilik lahan akan lebih cenderung menebangi dan menjual pepohonan yang 
sudah cukup umur, besar, dan tumbuhnya lambat. Para pemilik lahan kemudian 
akan menimbang keunggulan relatif antara dua pilihan, yaitu memelihara hutan atau 
mengambil hasilnya. Dengan adanya jaminan atas hak kepemilikan, investasi pada 
tanaman-tanaman perkebunan seperti lada hitam atau kelapa sawit mungkin menjadi  
pilihan yang lebih menarik.

Jalan Menyediakan Jalur Menuju Pembangunan Pedesaan dan 
Pembukaan Hutan
Penyediaan akses jalan merupakan faktor penentu yang paling efektif dari aktivitas 
penggundulan hutan yang berada di bawah kendali kebijakan. Argumen teoretisnya 
kuat: keberadaan akses jalan meningkatkan harga hasil-hasil pertanian dan mengurangi 
harga input-input pertanian, dengan segala dampak yang baru saja kita telaah. Penelitian 
mengenai hubungan antara status hak milik lahan terhadap harga lahan di Nepal (Jacoby, 



69

BERBAGAI FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT YANG MENENTUKAN KONDISI HUTAN

2000) dan di daerah hutan Atlantik di Brasil (Chomitz dkk., 2005b) mendukung adanya 
hubungan tersebut. Artinya, meningkatkan akses ke suatu lahan di hutan umumnya 
menciptakan tekanan yang kuat untuk menebanginya.
 Teori tersebut memungkinkan adanya pengecualian-pengecualian. Di daerah 
pedesaan, di mana status kepemilikan lebih terjamin dan imigrasi masih terbatas, akses 
ke jalan yang lebih baik dapat memungkinkan penduduk untuk bekerja di kota, atau 
mengalihkan mereka dari yang tadinya hidup dari produksi hasil bumi yang ekstensif 
menjadi produksi hasil bumi komersial yang intensif. Penggundulan hutan kemudian 
akan menurun selama penduduk dapat dan akan mencegah migrasi ke dalam. Jalan-
jalan ke kota-kota terdekat dapat meningkatkan upah lokal lebih dari harga di lahan 
pertanian sehinggamenarik petani untuk pindah dari lahan-lahan marginal. Dan ketika 
hutan-hutan telah habis ditebangi, akses jalan yang lebih baik dapat memicu penanaman 
pohon untuk mendapatkan kayu bakar dan kayu batangan.
 Tetapi literatur empiris yang banyak tersedia sangat mendukung gagasan bahwa 
keberadaan akses jalan cenderung mempercepat, bukannya menghambat, laju 
penggundulan hutan. Salah satu tantangan utama untuk literatur ini adalah menentukan 
hubungan sebab akibat ketika pengembangan jalan raya dan penggundulan hutan terjadi 
secara bersamaan. Apakah jalan memfasilitasi aktivitas penggundulan hutan? Atau apakah 
jalan dibangun sebagai jawaban terhadap pemukiman yang mungkin tetap akan muncul 
ketika jalan tersebut belum ada?
 Salah satu pendekatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah melalui 
studi kasus penggundulan hutan (sebagai contoh, Arima dkk., 2005). Satu analisis dari 
152 studi kasus menemukan bahwa akses jalan merupakan penyebab dari penggundulan 
hutan di 93 kasus (Geist dan Lambin, 2001), dan kajian lainnya sependapat dalam hal 
pentingnya akses jalan (Kaimowitz dan Angelsen, 1998).
 Pendekatan lainnya menggunakan beragam analisis ekonometrik untuk mengaitkan 
kejadian penggundulan hutan dengan jarak ke jalan. Para penyelidik membandingkan 
daerah-daerah geografi s yang kecil, atau bahkan titik-titik terpisah pada bentang alam, 
untuk menghitung faktor-faktor seperti kesuburan tanah, iklim, kemiringan tanah, 
atau ketinggian. Hal ini membantu mengendalikan terhadap kemungkinan bahwa jalan 
adalah lebih merupakan gejala daripada penyebab dari penggundulan hutan. Laporan ini 
mengkaji 33 penelitian semacam itu, yang kebanyakan di antaranya didukung dengan 
analisis geografi s yang paling teliti (Lampiran, Tabel A.1). Dua puluh satu di antaranya 
menemukan hubungan positif yang cukup kuat secara statistik antara dekatnya suatu 
daerah ke jalan dengan penggundulan hutan. Delapan di antaranya mendapati pola yang 
kompleks atau ambigu, misalnya ketika beberapa pengukuran keterasingan digunakan, 
atau ketika terdapat dampak-dampak pemisah pada kelompok-kelompok yang berbeda. 
Sisanya tidak memberikan keseimpulan yang berarti.
 Akses jalan juga memfasilitasi perburuan mamalia-mamalia besar. Di hutan-hutan di 
Afrika bagian tengah hal ini merupakan suatu ancaman lingkungan yang lebih berbahaya 
daripada penggundulan hutan. Sebuah penelitian di Gabon mendapati jumlah mamalia 
yang lebih sedikit pada daerah-daerah terletak di dekat jalan (Laurence dkk., 2006). 
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 Jalan pedesaan umumnya diyakini meningkatkan pendapatan pedesaan dan 
mengurangi kemiskinan, untuk alasan-alasan yang sama, model kita menunjukkan 
bahwa jalan-jalan mendorong aktivitas penggundulan hutan; dengan meningkatkan 
harga barang-barang pertanian, mengurangi harga barang-barang yang diproduksi di 
perkotaan, dan mendorong permintaan tenaga kerja yang lebih intensif. Jalan desa 
juga memfasilitasi akses ke pekerjaan di luar sektor pertanian di perkotaan, yang 
terkadang penting bagi pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan. Untuk alasan-
alasan ini, pembangunan jalan-jalan pedesaan merupakan tulang punggung dari strategi 
pembangunan desa.
 Literatur yang membahas tentang pentingnya jalan pedesaan terhadap strategi 
pembangunan masih sangat sedikit. Laporan ini mengkaji 26 penelitian dan dua kajian 
khusus yang mencakup 56 penelitian lainnya. Walaupun semuanya hampir bersepakat 
bahwa dampak-dampaknya positif, besarnya dampak tersebut masih sangat beragam. 
Hanya sedikit dari penelitian-penelitian tersebut yang menggunakan evaluasi yang kuasi-
eksperimental dan menyeluruh mengenai bagaimana pengaruh jalan terhadap pendapatan 
dan kesejahteraan. Salah satu evaluasi yang paling menyeluruh membandingkan desa-
desa di Peru yang telah mendapatkan rehabilitasi jalan yang menghubungkannya dengan 
desa-desa sejenis yang dimasukkan ke dalam populasi kontrol penelitian (Instituto 
Cuanto, 2005). Setelah lima tahun, upah kaum laki-laki (kaum perempuannya tidak) 
di pedesaan yang jalanannya telah diperbaiki naik 20 persen dibandingkan dengan desa-
desa dalam populasi kontrol. Pada masa ekonomi yang sulit, kemiskinan di desa-desa 
dalam populasi kontrol bertambah 4-6 persen dibandingkan dengan desa-desa yang 
jalanannya telah diperbaiki.
 Dua simulasi baru-baru ini menarik untuk dibahas di sini, karena keduanya meneliti 
negara-negara yang kanopi hutannya sangat luas. Di Papua Nugini, sebuah penelitian 
menilai dampak dari penurunan waktu tempuh selama tiga jam menuju ke sebuah jalan 
dari semua rumah tangga yang membutuhkan waktu lebih dari itu (Gibson dan Rozelle, 
2003). Tindakan yang berpotensi menelan biaya besar ini akan mengurangi jumlah 
penduduk miskin sebanyak 12 persen. Penelitian lainnya mendapati bahwa adanya jalan 
yang dapat digunakan sepanjang tahun bagi 50 persen penduduk Laos yang sebelumnya 
tidak memilikinya akan mengurangi kemiskinan sebesar 5 persen (Warr, 2005).
 Penelitian lainnya menggunakan analisis ekonometrik dari data distrik atau 
provinsi, dan mencoba mengendalikan faktor-faktor lainnya. Fan dan Chan-Kang 
(2004) merangkum beberapa penelitian tersebut, melaporkan pengembalian terhadap 
investasi jalan yang sangat mengejutkan, sebesar ratusan persen di Cina, Uganda, dan 
daerah tadah hujan di India. Pengembalian lainnya yang juga dilaporkan jauh lebih 
sedikit, tetapi masih positif (Lampiran, Tabel A.2).
 Hubungan yang tidak konsisten antara jalan pedesaan dengan pengentasan 
kemiskinan mencerminkan keberadaan beragam faktor. Pertama, hal tersebut mungkin 
dikendalikan oleh kebijakan-kebijakan dan kondisi-kondisi lain. Finan, Sadoulet, dan 
de Janvry (2005) mendapati bahwa penduduk pedesaan di Meksiko yang memiliki 
akses jalan dan pendidikan dasar mendapatkan kira-kira 10 kali lebih banyak dari satu 
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hektar lahan tambahan ketimbang mereka yang tidak memiliki kedua hal tersebut. 
Kedua, di mana imigrasi dimungkinkan, jalan mungkin menyebabkan peningkatan 
dalam jumlah tenaga kerja ketimbang upahnya.

Lintasan-lintasan bagi Hutan: Jalan-jalan, Pasar-pasar, dan Hak-
hak Menentukan Kondisi Lingkungan dan Pendapatan
Para astronom mengajarkan kita bahwa semakin jauh jarak pandang kita ke angkasa 
luar, semakin jauh kita melihat ke masa lampau. Jadi, ketika kita berdiri di pusat 
pemukiman dan melihat ke daerah perbatasan hutan yang terasing, kita tidak hanya 
melihat beragam pola yang berbeda-beda dari hal bentang alamnya di masa sekarang, 
tetapi juga sejarah bagaimana hal tersebut berkembang. Dilihat dari arah lain, kondisi 
di dekat kota-kota yang baru (daerah perbatasan yang sudah lama) memberikan 
petunjuk mengenai prospek dari daerah perbatasan saat ini. Bagian ini didasarkan 
atas pemahaman kita mengenai perilaku para pemilik lahan, yang berkembang dari 
sebidang tanah ke seluruh bentang alam, dari suatu gambar ke suatu pola yang terus 
berkembang.

Dari Pusat Pemukiman ke Daerah Perbatasan Hutan: 
Pandangan tentang Bentang Alam
Pertama-tama mari melakukan suatu perjalanan dari pusat pemukiman menuju 
suatu daerah perbatasan hutan, untuk sementara waktu. Pemandu kita adalah Johann 
Heinrich von Th ünen, ekonom abad ke-19. Pemikiran Von Th ünen yang bertahan 
hingga saat ini adalah bahwa lahan pertanian dan hutan yang letaknya lebih dekat ke 
kota memiliki nilai yang lebih tinggi, dengan menganggap hal-hal lainnya (seperti tanah 
dan topografi ) tetap sama. Alasannya sederhana; bila harga beras atau kayu ditentukan 
di pasar suatu kota, maka para petani yang lebih dekat hanya membutuhkan biaya 
yang lebih sedikit untuk membawa produknya ke pasar. Karena mereka mendapatkan 
keuntungan yang lebih tinggi, tanah mereka juga bernilai lebih tinggi. Artinya, nilainya 
untuk pertanian lebih tinggi.
 Nilai suatu lahan jatuh seiring jaraknya ke kota semakin jauh, dengan sangat 
cepat untuk komoditas yang besar atau barang-barang yang cepat membusuk 
(sayuran, susu) dan lebih lambat untuk barang-barang yang lainnya (daging sapi, kopi, 
kayu keras; lihat Gambar 2.2). Seiring menurunnya nilai tanah, penggunaan tanah 
menjadi lebih ekstensif, lahan penggembalaan menggantikan lahan pertanian dan 
pertanian berpindah menggantikan lahan pertanian permanen. Setelah melampaui 
suatu jarak tertentu, para petani tidak dapat lagi mendapatkan keuntungan dari 
menjual hasil pertaniannya ke pasar, dan tanah mereka tidak punya nilainya bagi 
pertanian. Ini disebut daerah perbatasan pertanian; di luarnya hanya terdapat 
petani yang hanya bertani untuk bertahan hidup, dan hutan. Oleh karena itu, 
model ini memprediksikan penggunaan lahan dalam lingkaran-lingkaran konsentris 
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Pertanian
intensif

Pertanian ekstensif/kehutanan yang terkelola

Perambahan kayu yang
diikuti konversi pertanian

Perambahan kayu
tanpa konversi

Hutan yang terbuka Hutan tua

Jarak dari 
pasar pusat

Nilai dari kayu 
yang ditambah

Sewa untuk pertanian ekstensif/
kehutanan yang terkelola

Sewa untuk
pertanian intensif

Gambar 2.2  Sebuah Model Bagaimana Penggunaan Tanah Berubah dengan Semakin 
Terasing Kondisinya

Sumber: Penulis, diadapsi dari Angelsen, tahun 2006.

yang berpusat di daerah-daerah pemukiman. Terdapat bukti bahwa model ini, 
yang terinspirasi oleh bentang alam di Jerman pada awal abad ke-19, menjelaskan 
bentang-bentang alam di negara-negara berkembang (Chomitz dan Th omas, 2003; 
Barnes, Krutilla, dan Hyde, 2005).
 Bagaimana kehutanan masuk pada gambar besar ini? Ada perbedaan penting 
antara penebangan pohon-pohon tua sebanyak satu kali saja dengan pengelolaan 
hutan alami atau hutan yang ditanami secara berkesinambungan. Pepohonan yang 
besar, bernilai, dan tua cenderung ditebangi jika orang-orang dapat melakukannya. 
Pepohonan yang lebih kecil dan kurang bernilai terkadang dijual sebagai produk 
sampingan yang dihasilkan dari pembukaan lahan untuk pertanian dalam lingkaran-
lingkaran dalam von Th ünen, khususnya jika kota yang berada di pusat tertarik untuk 
memperoleh kayu bakar dan arang. Hanya ketika hutan-hutan alamiah sudah gundul 
barulah orang-orang tertarik untuk mengelolanya, atau menciptakan yang baru untuk 
ditebangi secara berkesinambungan seiring dengan waktu. Ketika hal itu terjadi, suatu 
lingkaran hutan dapat muncul di tepian lingkaran pertanian.
 Tentu saja, bentang alam yang nyata tidak tampak seperti sasaran tembak. 
Dibutuhkan dua pengembangan untuk membuat model ini lebih realistis. Pertama, 
sebagaimana dicatat, dampak dari jarak sangat dipengaruhi oleh tanah, iklim, dan 
karakteristik topografi . Hutan-hutan dapat berada di tanah yang miring di dekat 
perkotaan. Daerah terasing dengan keadaan tanah yang sangat baik dapat menarik 
kolonisasi secara dini. Dan kombinasi yang berbeda dari kemudahan akses, karakteristik 
tanah, dan topografi  akan menarik untuk digunakan secara berbeda oleh pengguna 
yang berbeda. Chomitz dan Gray (1996), misalnya, menggunakan data penutupan 
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lahan, topografi , dan keadaan tanah yang sangat rinci dari Belize untuk menjelaskan 
faktor yang menentukan penggunaan tanah. Mereka menemukan bahwa para pelaku 
pertanian berpindah yang sebagian bertani hanya untuk bertahan hidup (yang tidak 
dapat membeli pupuk dan tidak bisa menjual banyak di pasar) lebih menyukai daerah 
perbukitan yang tanahnya kaya akan nitrogen dan tidak terlalu berpengaruh terhadap 
jaraknya dari kota. Sebaliknya, petani komersial (yang dapat membeli pupuk tetapi 
mengandalkan traktor) lebih menyukai tanah yang datar, terlepas dari kesuburan 
tanahnya, dan cenderung untuk tetap dekat dengan pasar.
 Kedua, terjaminnya hak kepemilikan lahan merupakan bagian yang penting sekali. 
Walaupun faktor-faktor penentu kepemilikan lahan itu kompleks dan berakar pada sejarah 
dan lembaga, hal-hal ini mengikuti pola geografi s yang penting. Umumnya, semakin 
terasing suatu daerah hutan semakin sulit untuk menciptakan dan mempertahankan 
hak kepemilikan. Jadi, dengan mengembangkan model von Th ünen, biaya untuk 
mempertahankan sebidang tanah cenderung meningkat jika jaraknya semakin jauh 
ke kota. (Terlebih lagi, mempertahankan suatu hutan yang dikelola biasanya lebih 
mahal daripada mempertahankan suatu lahan penggembalaan.) Di suatu titik—daerah 
perbatasan—biaya mempertahankan hak kepemilikan melebihi keuntungan yang dapat 
diberikan oleh lahan itu. Di luar titik tersebut, tidak ada lagi manfaatnya secara ekonomi 
untuk membuat lahan pertanian atau mengelola suatu bidang hutan secara aktif.
 Intinya, teori von Th ünen mengatakan bahwa tanah pertanian semakin sedikit 
dan hutan semakin banyak seiring bertambahnya jarak dari pusat pemukiman. Gambar 
2.3, yang didasarkan atas data lintas tropikal, menunjukkan bahwa teori ini mampu 
menjelaskan dunia tropis masa kini. 

Gambar 2.3  Saat Semakin Terasing, Lahan Mosaik Semakin Digantikan oleh Hutan, 
tahun 2000

Sumber: Perhitungan penulis, berdasarkan ECJRC, tahun 2003; lihat Lampiran B.
Catatan: Hanya mencakup daerah yang bukan savana.
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Dari Daerah Perbatasan Hutan ke Pusat Pemukiman: Pandangan tentang 
Dinamika Hutan
Marilah kita melakukan perjalanan pulang, dimulai dari daerah perbatasan. Tetapi kali 
ini kita akan mengadakan perjalanan dalam mesin waktu, melihat dinamika perubahan 
dan peran dari lembaga, pasar, dan geografi  dalam membentuk lintasan-lintasan dari 
kemiskinan, pembangunan, dan lingkungan. Beberapa lintasan ini akan berakhir pada 
pusat pemukiman; yang lainnya tidak.

Tibanya di Daerah Perbatasan
Perjalanan dimulai dari daerah perbatasan pertanian. Penduduknya jarang, dan 
kebanyakan merupakan kaum pribumi yang telah tinggal lama. Sebuah peningkatan 
dalam nilai hutan memicu tibanya orang-orang di daerah perbatasan. Secara berangsur-
angsur atau tiba-tiba, hutan tersebut menjadi bernilai untuk diambil kayunya, atau 
dipertahankan lahannya untuk dijadikan lahan pertanian atau penggembalaan. Lahan 
pertanian yang berada di luar batas sekarang diperebutkan. Suatu perlombaan untuk 
memperoleh hak-hak kepemilikan atau suatu pertikaian dimulai.
 Ada banyak pemicu, beberapa di antaranya saling terkait. Terkadang, seperti di 
Madagaskar, pemicunya adalah pertumbuhan penduduk yang bekerja sebagai petani 
sebagai penghidupan mereka. Hal ini meningkatkan permintaan untuk lahan dan 
mengurangi upah efektif, dan dapat dibayangkan sebagai suatu pergeseran naik pada 
kurva nilai lahan untuk pertanian.
 Tetapi pemicu yang paling penting adalah pembangunan atau perbaikan jalan, yang 
memungkinkan daerah-daerah baru dieksploitasi kayu dan produk-produk pertanian 
lainnya. Pada diagram von Th ünen, dampak dari adanya jalan baru dapat dibayangkan 
sebagai rotasi yang berlawanan arah jarum jam pada kurva-kurva nilai lahan. Biaya 
transportasi jatuh dan cakupan dari hak-hak kepemilikan pada akhirnya menjadi lebih 
luas, sehingga mengurangi pinalti nilai yang terkait dengan terasingnya suatu daerah. 
 Ada beberapa pendorong dibangunnya jalan-jalan besar yang baru, yang mungkin 
juga terjadi bersamaan dengan yang lainnya. Pertama, membiayai pembangunan jalan 
dapat membawa manfaat karena jalan-jalan menawarkan pengembalian dalam kayu yang 
dapat dieksploitasi dan meningkatkan nilai lahan. Para petani melakukan hal ini dalam 
skala kecil dengan membangun jalan-jalan lokal. Penebang kayu mahogani, mencari 
daerah-daerah kayu yang menguntungkan, dapat membiayai pembangunan jalan di 
hutan sepanjang ratusan kilometer. Para penambang dapat membuka jalan baru. Dan 
pemerintah negara bagian atau nasional mungkin memahami bahwa membuka daerah 
baru untuk pemanfaatan hutan dan pengubahan hutan dapat membawa keuntungan. 
 Pada tingkat nasional, pertimbangan-pertimbangan dari segi ekonomi membaur 
dengan segi politik. Antara tahun 1960-an dan 1980-an, jalan-jalan di Brasil dan 
Indonesia telah dibangun di daerah hutan untuk mendorong dilakukannya kolonisasi 
oleh para petani. Perluasan jalan, meskipun tanpa skema kolonisasi yang terorganisasi 
dengan baik, terbukti penting dalam membuka hutan Amazon di negara Bolivia dan 
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Peru pada periode yang sama. Pembangunan jalan hutan terkadang didorong secara 
geopolitis. Sasarannya adalah memperbanyak keberadaan pemerintah atau militer di 
daerah terasing dan perbatasan. Ketertarikan kaum elit dan korupsi juga berperan, 
jika nilai lahan yang muncul karena dibangunnya jalan disalurkan ke pihak-pihak 
berkepentingan yang terkait secara politik (Ross, 2001).
 Pada akhirnya, perluasan daerah perbatasan dapat dipicu oleh perubahan-perubahan 
pasar dan teknologi. Hal ini termasuk pasar yang meledak untuk komoditas hutan yang 
saling bersaing, seperti kakao, kelapa sawit, kopi, dan daging sapi. Teknologi agronomi 
juga dapat mengubah dorongan untuk melakukan penggundulan hutan. Sebagaimana 
telah dicatat, pengembangan varietas kacang kedelai yang diadaptasikan untuk dapat 
bertahan di daerah lintang rendah memfasilitasi pengubahan savana di Brasil untuk 
dijadikan lahan pertanian.

Lintasan di Luar Daerah Perbatasan: Hutan yang Menghilang dan yang Pulih Kembali, 
Semakin Lama Semakin Memburuk atau Bertumbuh 
Setibanya daerah perbatasan, orang-orang berebutan untuk mendapatkan hak atas 
pepohonan dan lahan. Bergantung pada siapa yang mendapatkan kepemilikan atas 
sumber-sumber daya tersebut, dalam keadaan seperti apa, dan bagaimana mereka 
memanfaatkannya, akan berkembang lintasan-lintasan yang berbeda dalam hal 
kelebatan hutan, pendapatan, dan populasi (Tabel 2.3). Beberapa lintasan ini berkaitan 
dengan transisi hutan (Kotak 2.1).

Intensifi kasi dengan penggundulan hutan. Pada lintasan ini, perubahan-perubahan 
dalam pasar-pasar atau jalan-jalan menambah nilai pepohonan dan lahan 
pertanian di daerah yang tanah dan iklimnya baik. Akibatnya, perlombaan 
untuk mendapatkan hak atas kayu dan lahan terkadang menjadi konfl ik antara 
pelaku besar dan kecil. Keuntungan-keuntungan dari penjualan kayu digunakan 
untuk membiayai pembukaan dan penanaman lahan. Perkembangan di bidang 
pertanian dan penebangan kayu mungkin merangsang pertumbuhan kota-kota 
pemasaran yang memiliki tempat pengolahan kayu, penjagalan, dan pelayanan 
yang berorientasi pada pertanian dan usaha-usaha pemrosesan. Hal ini kemudian 
meningkatkan jumlah penduduk lokal dan permintaan atas lahan. Nilai tanah 
naik, menguntungkan para pemilik lahan; hasilnya mungkin baik atau buruk 
bagi keadlian, bergantung pada apakah yang memiliki lahan itu pelaku besar 
atau pelaku kecil. Permintaan tenaga kerja meningkat, baik di lahan pertanian 
maupun di pusat-pusat pemrosesan dan pelayanan, dengan kemungkinan 
manfaatnya adalah pengentasan kemiskinan. Kelebatan hutan menjadi stabil 
di tingkat yang rendah, dengan hutan yang tersisa menempati daerah lereng 
atau lahan yang kualitasnya rendah. Daerah-daerah yang baik bagi pertanian, 
khususnya di dekat perkotaan, diperkirakan akan mengikuti lintasan ini. Daerah 
pertanian kacang kedelai dari savana di Brasil merupakan contohnya.

•
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Konsep transisi hutan, diperkenalkan oleh 
Mather (1992), menggambarkan sebuah 
kecenderungan kelebatan hutan  menurun 
sebagai akibat dari kolonisasi, pembangunan, 
dan pertumbuhan penduduk, kemudian 
akan kembali meningkat. Hal ini merupakan 
suatu proses yang telah terjadi selama dua 
abad belakangan di Eropa Timur, Jepang, 
dan Amerika Serikat. Rudel dkk. (2005) 
menjelaskan dua kekuatan di belakang 
proses ini. Transisi hutan dapat terjadi 
karena upah yang lebih tinggi, yang terkait 
dengan dibukanya lahan pertanian yang lebih 
produktif, menyebabkan ditinggalkannya 
lahan-lahan pertanian yang marginal, 
sehingga hutan dapat tumbuh kembali. Jalur 
yang kedua terjadi ketika penggundulan hutan 

membuat kayu-kayu sangat jarang sehingga 
reboisasi menjadi sangat bernilai.
 Sejumlah perekonomian negara 
berkembang tampaknya sedang mengalami 
transisi ini. Menurut Rudel dkk. (2005), 
meningkatnya kembali kelebatan hutan telah 
dicatat terjadi di Bangladesh, Cina, Kosta 
Rika, Kuba, Republik Dominika, Gambia, 
Republik Korea, Semenanjung Malaysia, 
Maroko, Puerto Rico, dan Rwanda. India dan 
Vietnam juga mungkin sedang mengalami 
transisi hutan. Perhatikan bahwa kelebatan 
hutan mungkin menunjukkan penambahan 
bersih karena penanaman atau pertumbuhan 
hutan sekunder walaupun pada saat itu hutan 
alami yang sudah cukup tua sedang digunduli 
di bagian lain negara tersebut.

Kotak 2.1 Transisi Hutan

Intensifi kasi dengan reboisasi. Dinamika intensifi kasi dengan reboisasi sama 
dengan yang ditemui pada lintasan sebelumnya. Tetapi di sini, hilangnya 
hutan menimbulkan kelangkaan kayu, dan kepemilikan lahan yang lebih 
aman membuat rumah tangga dan masyarakat dapat mengelola hutan. Dalam 
beberapa kondisi adalah menguntungkan untuk mengubah lahan pertanian dan 
penggembalaan menjadi hutan atau untuk memelihara dan mengelola hutan-
hutan sekunder. Hasilnya adalah suatu mosaik antara lahan pertanian dan hutan 
yang dikelola. Contohnya adalah India (Foster dan Rosenzweig, 2003), Kenya 
(Tiff en dan Motimore, 1994), dan Tanzania (Monela dkk., 2004). Ini adalah 
satu lintasan menuju transisi hutan yang dijelaskan pada Kotak 2.1.

Pengabaian lahan dan pertumbuhan hutan kembali. Di sini satu pemicu 
yang mungkin adalah ledakan jumlah penduduk di daerah-daerah marginal. 
Setelahnya, nilai lahan menjadi rendah dan hampir tidak mampu diandalkan 
untuk bertahan hidup oleh para pemilik lahannya. Jadi jika perkembangan 
di bidang lain dalam perekonomian menghasilkan upah yang lebih tinggi, 
maka penduduk lokal akan pindah untuk meraih kesempatan yang lebih baik 
dan daerah-daerah marginal ini akan ditinggalkan sehingga hutan alamiah 
dapat tumbuh kembali. Ini adalah bentuk transisi hutan yang paling lazim, 
dan hal ini merangkum kejadian-kejadian pada hutan di Eropa Barat, Jepang, 
dan Amerika Serikat. Sebagai contoh, negara bagian Vermont di AS sebagian 
besar diubah menjadi lahan pertanian di awal abad ke-19, kendati tanah dan 
iklimnya tidak baik. Lahan-lahan di Vermont kemudian ditinggalkan seiring 
berkembangnya batas di daerah barat dan transportasi yang lebih baik dalam 

•

•
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membawa lahan-lahan pertanian yang lebih produktif kepada pasar. Di antara 
daerah-daerah tropis, Puerto Rico menunjukkan contoh yang nyata dan 
tercatat dengan baik, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Alasan-alasan 
lain yang potensial untuk mengabaikan lahan adalah menurunnya jumlah 
kaum muda atau turunnya harga komoditas pertanian. Pertumbuhan kembali 
hutan-hutan di Kosta Rika selama tahun 1990-an mungkin merupakan contoh 
dari peristiwa ini, jika lahan penggembalaan ditinggalkan karena menurunnya 
pasar-pasar daging sapi.

Pengabaian lahan dan degradasi yang tidak terbarui. Lintasan ini mirip dengan 
yang sebelumnya, kecuali penggunaan tanahnya oleh para penduduk yang 
masuk ke lahan tersebut terbukti tidak berkesinambungan. Kesuburan 
tanah menurun karena kehabisan nutrien, pemadatan, atau serangan hama 
yang bandel. Kurva nilainya jatuh, tetapi hutannya tidak tumbuh kembali. 
Contohnya adalah jutaan hektar padang rumput imperata di Asia Tenggara 
dan daerah luas yang tampaknya merupakan lahan penggembalaan yang 
diabaikan di dekat Belem, Brasil.

Penggundulan hutan yang semakin lama semakin memburuk. Di sini pemicunya 
kemungkinan adalah ledakan jumlah penduduk. Suatu kombinasi antara 
teknologi yang stagnan dan tenaga kerja yang tidak bergerak terus mendorong 
kurva nilai ke luar, tetapi digabungkan dengan mundurnya tingkat pengembalian 
dari tenaga kerja dan bertambahnya kemiskinan. Kondisi agronomis yang 
kurang baik dan penggunaan lahan yang tidak tepat dapat semakin mengurangi 
pendapatan dan menambah tekanan untuk memperoleh nutrien dari 
penggundulan hutan yang baru terjadi. Dalam kerangka lingkungan, hal ini 
sama dengan pengabaian lahan dengan lintasan degradasi. Bedanya adalah 
penduduknya lebih besar dan kemiskinannya lebih tinggi. Hutan Madagaskar 
yang lembab merupakan contoh dari skenario ini.

Rangkuman
Tanah, iklim, pasar, dan kinerja pengaturan membentuk tekanan-tekanan untuk 
melakukan penggundulan hutan di berbagai tempat dan sepanjang waktu. Perubahan 
dapat terjadi secara perlahan, seperti ketika populasi dan pendapatan meningkatkan 
permintaan barang-barang pangan; atau secara tiba-tiba, seperti ketika jalan baru, 
varietas panen baru, atau pasar yang baru menciptakan tekanan untuk mengubah hutan. 
Dahulu tanah yang tidak berharga menjadi lebih berharga jika tidak berhutan daripada 
jika berhutan. Akibatnya, nilai hutan dapat berkisar dari hampir nol hingga ribuan dolar 
per hektarnya. Para pemilik lahan, terutama para pendatang baru, tentu saja menanggapi 
dorongan-dorongan tersebut, dengan menebangi hutan mereka untuk memanfaatkan 
keuntungan itu. Umpan balik positif masuk; sebagai contoh, jumlah penduduk yang 
bertambah meningkatkan permintaan pangan, bahan bakar, dan hak kepemilikan 

•

•
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lahan yang terjamin. Begitu pula umpan balik negatifnya, seperti menurunnya kualitas 
tanah. Keseimbangan kekuatan-kekuatan ini menentukan ke mana arah pergerakan 
dari lingkungan, pendapatan, dan populasi di kawasan tersebut.
 Arah pergerakan (lintasan) yang berbeda mungkin terjadi dan menyatakan 
hubungan yang berbeda antara kemiskinan dengan penggundulan hutan (Sunderlin 
dkk., 2005). Sebuah lintasan menang-kalah yang terkenal sepanjang sejarah telah 
dikaitkan dengan pembangunan desa; pengubahan hutan menjadi lahan pertanian 
intensif. Di sini, daerah hutan menyusut tetapi pekerjaan dan pendapatan meningkat. 
Terkadang kelebatan hutan akan kembali normal seiring semakin langkanya kayu, 
sehingga membuat hasil menang sama menang tampak akan tercapai, tetapi 
hutan yang baru pulih mungkin tidak sama seperti hutan terdahulunya dalam hal 
keanekaragaman hayati atau penyimpanan karbonnya. Alternatifnya, pengubahan 
hutan dapat mengakibatkan pertanian yang stagnan, sehingga hanya mampu 
memberikan pendapatan yang cukup untuk bertahan hidup saja bagi penduduk miskin 
yang mungkin akan lebih parah lagi kondisinya jika mereka tidak memperoleh akses ke 
lahan ini. Dan dalam kasus terburuknya, yaitu kalah sama kalah, pengubahan hutan 
hanya memberikan pendapatan yang sifatnya sementara.
 Bab ini menekankan bahwa kebijakan-kebijakan dan kondisi-kondisi yang 
membuat daerah hutan berharga untuk dijadikan pertanian akan menghasilkan 
hubungan negatif antara penggundulan hutan dengan kemiskinan. Lahan yang lebih 
berharga cenderung menghasilkan penggundulan hutan yang lebih cepat tetapi juga 
pendapatan yang lebih tinggi.

Catatan Kaki
 1. Juga diperoleh dari Chomitz dan Gray (1996), Hyde dan kawan-kawan. (1997), 

serta Hyde (akan diterbitkan).
 2. Nilai lahan dalam laporan ini merupakan nilai bersih masa kini kecuali secara 

eksplisit dikelompokkan sebagai aliran tahunan atau sebagai harga pasar atau 
nilai lahan.

 3. Lihat Boscolo dan Vincent (2000) untuk analisis bioekonomi sejenis dari 
Malaysia, serta Pearce, Putz, dan Vanclay (2003) untuk kajian literaturnya.

 4. Nilai total kayu adalah $324. Tetapi sejak para pemilik lahan mungkin memiliki 
pilihan untuk menjual kayunya secara selektif tanpa pembabatan hutan secara 
menyeluruh, biaya kasar untuk mengubahnya mungkin lebih relevan daripada 
biaya bersih dalam menaksir keuntungan dari pengubahan hutan.



Penduduk desa bergantung pada hutan untuk mendapatkan kayu bakar dan sumber 
daya lainnya. Di sini, para wanita membawa kayu bakar di kawasan hutan berdaun 
jarum di Madagaskar.

© Frans Lanting/Corbis
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Kemiskinan di Daerah Hutan 
Berakar dari Keterasingan dan 
Ketiadaan Hak

Kemiskinan merajalela di dunia tropis, khususnya di daerah-daerah pedesaan. 
Apa yang sebenarnya sangat khas dengan kemiskinan di daerah hutan? 
Mengapa hal itu layak mendapatkan perhatian kebijakan? Apakah para 

penduduk yang tinggal di hutan mewakili bagian yang cukup besar dari semua 
penduduk miskin? Apakah orang miskin merupakan mayoritas dalam penduduk 
hutan? Kebijakan pengentasan kemiskinan apakah yang dapat disesuaikan bagi para 
penduduk hutan?
 Bab ini mengemukakan pendapat bahwa sangatlah tidak berguna jika kita 
mencari hubungan yang sederhana antara hutan dengan kemiskinan. Secara empiris, 
hubungannya sangat lemah. Beberapa pihak memperoleh kekayaan dari hutan-hutan, 
pihak-pihak lainnya mengubah hutan menjadi lahan pertanian. Banyak orang miskin 
tinggal di daerah-daerah marginal tanpa pohon.
 Terdapat tiga sindrom kemiskinan hutan yang khas, dengan penyebab, lokasi, 
dan kemungkinan penanganan yang berbeda-beda. Yang pertama, daerah-daerah 
yang cenderung memiliki lahan hutan yang luas, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan 
kepadatan penduduk rendah. Sindrom kemiskinan dan hutan yang ini memberikan 
tantangan terhadap pembangunan karena pendekatan-pendekatan yang standar 
tidak dapat diterapkan di sini, atau jika sekalipun dapat, biayanya sangat tinggi. 
Konsekuensinya adalah hubungan kemiskinan dengan hutan cukup berbeda di daerah 
yang terasing dan yang tidak terasing. Yang kedua, penduduk hutan bergantung pada 
sumber daya dari hutan untuk memperoleh makanan, bahan bakar, obat-obatan, 
dan pendapatan. Tetapi berbagai kepentingan bersaing untuk mengendalikan atau 
mengeksploitasi sumber daya hutan. Jadi perubahan dalam hak-hak atau akses ke 
sumber daya hutan dapat sangat memengaruhi kehidupan orang-orang yang tinggal di 
dalam dan di dekat daerah hutan. Yang ketiga, mungkin terdapat halangan-halangan 
dalam kebijakan, teknologi, atau pemasaran, dalam mengomersialkan produk-produk 
kehutanan. 
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 Berlandaskan pada Bab 2 dan hasil penelitian Sunderlin, Dewi, dan Puntodewo 
(2006), pembahasan di bab ini menggunakan sudut pandang geografi s untuk menelaah 
beragam hubungan antara daerah hutan dengan kemiskinan. Bab ini mengangkat 
pertanyaan lain yang tampaknya sederhana tetapi sebenarnya tidak: apa maksud ketika 
kita berkata bahwa suatu daerah itu miskin?

Tingkat Kemiskinan dan Densitas Kemiskinan: Dua Cara Melihat 
Daerah Miskin
Mari sekarang kita kesampingkan dulu pertanyaan mengenai bagaimana kemiskinan 
harus diukur pada tingkat perorangan dan rumah tangga. Apa pun ukurannya, 
pendekatan yang umum untuk mengidentifi kasikan daerah-daerah dengan tingkat 

Peta 3.1a Densitas Kemiskinan di Brasil, tahun 2000

Sumber: Pemetaan oleh para penulis berdasarkan UNDP.
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kemiskinan yang tinggi adalah dengan memetakan, berdasarkan provinsi atau distrik, 
tingkat kemiskinannya; artinya, bagian dari penduduknya yang miskin. Peta 3.1a 
menunjukkan data yang mencengangkan untuk Brasil: tingkat kemiskinannya sangat 
tinggi di Amazon.
 Tetapi daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi juga dapat didefi nisikan 
sebagai tempat-tempat, di mana densitas kemiskinannya tinggi. Tempat-tempat 
dengan densitas kemiskinan yang tinggi dihuni oleh banyak sekali penduduk miskin 
per kilometer perseginya. Peta 3.1b menampilkan pengukuran ini untuk Brasil, di 
mana, seperti di berbagai tempat lain, keduanya adalah seperti foto negatif antara 
satu sama lain. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi cenderung memiliki 
densitas kemiskinan yang rendah, dan begitu juga sebaliknya.

Peta 3.1b Densitas Kemiskinan di Brasil, tahun 2000

Sumber: pemetaan oleh para penulis berdasarkan UNDP.
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 Manakah defi nisi yang lebih baik untuk daerah dengan tingkat kemiskinan 
tinggi? Bab ini nantinya akan mengemukakan pendapat bahwa setiap jenis daerah 
dengan tingkat kemiskinan tinggi memiliki kebutuhan dan implikasi kebijakannya 
masing-masing. Tetapi pertama-tama marilah kita melihat kekuatan-kekuatan yang 
membentuk distribusi geografi s dari hutan, penggundulan hutan, dan penduduk 
miskin.

Hutan-hutan Terasing—Tingkat Kemiskinan Tinggi, Densitas 
Kemiskinan Rendah
Keterasingan membuat hubungan yang kuat antara hutan, kemiskinan, dan populasi 
(lihat Bab 2). Karena dibutuhkan biaya besar untuk mengirimkan hasil bumi ke pasar-
pasar dari tempat yang jauh (terasing), pembukaan lahan pertanian atau penebangan 
kayu untuk keperluan komersial jarang sekali menghasilkan keuntungan yang cukup. 
Artinya, tingkat penggundulan hutan rendah dan relatif terjaga.
 Karena harga-harga di lahan pertanian biasanya rendah, pemberdayaan tenaga 
kerja untuk mengerjakan tanah biasanya tidak menghasilkan sesuatu yang layak. 
Hanya pemanfaatan lahan yang ekstensif, seperti lahan untuk merumput, penanaman 
berpindah, dan ekstraksi hutan yang mungkin dilakukan. Hal ini berarti kepadatan 
penduduknya rendah, mungkin sangat rendah, sehingga densitas kemiskinannya juga 
rendah. Rendahnya kepadatan penduduk, seperti halnya dengan jarak dari pusat 
administratif dan komunikasi yang buruk, mengakibatkan penduduk hutan tidak bisa 
banyak bersuara dalam urusan-urusan daerah dan nasional. Masalah ini diperburuk 
oleh adanya kemungkinan yang besar bahwa penduduk asli belum tergeser oleh para 
petani atau peternak. Tanpa daya, mereka ditelantarkan atau dieksploitasi oleh kaum 
elit yang mencari kekayaan dalam bentuk kayu gelondongan ataupun deposit mineral. 
Pada akhirnya, keterasingan dari hukum dan komunikasi serta rendahnya kepadatan 
penduduk menunjukkan kepemilikan lahan dan hutannya kemungkinan besar tidak 
terjamin. Tabel 3.1 merangkum prediksi-prediksi tentang keterasingan dan dampak-
dampaknya terhadap kemiskinan dan lingkungan.

Bukti
Hubungan ini sangat nyata di Nikaragua, sebuah negara kecil dengan satu kota 
dominan (Managua) dan batas-batas berupa hutan (Chomitz, 2004). Kemiskinan 
yang ekstrem di daerah pedesaannya meningkat tajam dan dengan halus seiring waktu 
tempuh ke Managua (Gambar 3.1). Kepadatan penduduk turun dengan halusnya 
juga seiring meningkatnya jarak (Gambar 3.2). Selain itu, perbandingan pekerja 
pedesaan dengan lahan yang ditanami semakin menurun di daerah-daerah yang 
terasing, seperti yang diperkirakan. Kelebatan hutan semakin meningkat di daerah-
daerah terasing, meskipun tidak sehalus yang lainnya, sebagian karena beberapa daerah 
yang tidak terasing berada di lereng (Gambar 3.3). Kepemilikan lahannya kurang 
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Tabel 3.1 Bagaimana Semakin Terasingnya Suatu Daerah dari Pasar Memengaruhi 
Kemiskinan dan Lingkungan

Indikator Dampak

Kepadatan penduduk Berkurang seiring keterasingan

Tingkat kemiskinan Bertambah seiring keterasingan

Densitas kemiskinan Berkurang seiring keterasingan

Produktivitas lahan Berkurang seiring keterasingan

Intensitas tenaga kerja Berkurang seiring keterasingan

Keamanan masa kepemilikan Berkurang seiring keterasingan

Kelebatan hutan Bertambah seiring keterasingan

Gambar 3.1 Kemiskinan Pedesaan yang Ekstrem Meningkat Seiring Semakin 
Lamanya Waktu Tempuh ke Managua

Sumber: Chomitz tahun 2004.
Catatan: Tidak menyertakan departemen Managua.
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terjamin di daerah-daerah perbatasan pada wilayah Samudera Atlantik negara itu. 
Secara substansial, hanya terdapat bagian pertanian dengan hak kepemilikan yang 
lebih sedikit. Bagian ini juga ditinggali oleh populasi dengan banyak penduduk asli. 
Dan tidak seperti di Nikaragua barat, dengan kualitas tanah di wilayah Atlantiknya 
yang kurang subur untuk ukuran tingkat municipio.
 Daerah-daerah di dekat Managua (kira-kira berada dalam jarak tempuh radius 
empat jam) hanya merupakan seperempat bagian dari daerah negara itu, tetapi menjadi 
lokasi dengan setengah jumlah populasi pedesaan berada dalam tingkat kemiskinan 
ekstrem. Daerah-daerah yang paling terasing dengan waktu tempuh lebih dari 16 jam 



86

DALAM SENGKETA?

Gambar 3.2 Kepadatan Penduduk Pedesaan Berkurang Seiring Semakin Waktu 
Tempuh Perjalanan ke Managua

Sumber: Chomitz, tahun 2004.
Catatan: Tidak menyertakan departemen Managua.

Gambar 3.3 Kelebatan Hutan Meningkat Seiring Semakin Lamanya Waktu Tempuh 
ke Managua 

Sumber: Chomitz, tahun 2004.

adalah sekitar sepertiga bagian daerah negara itu, tetapi populasi pedesaan dengan 
kemiskinan yang ekstremnya hanya sekitar 10 persen. Daerah-daerah yang paling 
terasing memiliki jumlah hutan paling banyak; daerah-daerah di dekat Managua 
memiliki hutan lebih sedikit, kecuali di daerah sisi-sisi pegunungan.
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Implikasi
Hubungan keterasingan ini mengarah pada sindrom hutan-kemiskinan yang khas. 
Pada ujung-ujungnya terletak tempat-tempat dengan daerah hutan yang tidak pernah 
terganggu dan tingkat kepadatan penduduk rendah. Mungkin hanya terdapat 1 hingga 
2 orang per kilometer persegi, atau bahkan kurang. Bukti-bukti empiris dan anekdotal 
yang terbatas menunjukkan bahwa orang-orang ini sangat miskin dalam hal konsumsi, 
aset, dan indikator kesehatan (seperti angka kematian bayi). Sebagai contoh, ukuran-
ukuran terinci dari kemiskinan untuk Vietnam di tahun 1998 mendapati bahwa 73 
persen kelompok minoritas di dataran tinggi di utara dan 91 persen kelompok minoritas 
pegunungan di wilayah tengah hidup di bawah garis kemiskinan, dibandingkan dengan  
30 persen populasi mayoritasnya (Baulch dkk., 2004, hal. 278).
 Meskipun datanya kurang, penduduk asli adalah bagian besar dari para penghuni 
hutan yang letaknya jauh, dan sejumlah besar penduduk asli tinggal di daerah hutan 
yang letaknya jauh. Sebagai contoh, Baulch dkk. (2004, hal. 291) mendapati bahwa 
anggota kelompok minoritas di daerah pegunungan dan dataran tinggi di Vietnam 
empat kali lebih jauh dari pasar dan enam kali lebih jauh dari sebuah telepon 
dibandingkan anggota kelompok mayoritas. Sebagai penduduk asli, mereka semakin 
memperoleh banyak kesulitan yang dikaitkan dengan keterasingan. Berdasarkan 
sejarah, penduduk asli sering didiskriminasi dan dieksploitasi secara besar-besaran. 
Kendati kemajuan di bidang hukum dan sosial terjadi di beberapa negara, penduduk 
asli tetap saja banyak dirugikan. Suatu penelitian baru-baru ini terhadap penduduk 
asli di Amerika Latin mendapati bahwa:

Anak-anak penduduk asli di Ekuador, Guatemala, dan Meksiko berpeluang 
dua kali lebih besar terganggu pertumbuhannya (suatu indikator dari 
malnutrisi yang parah) dibandingkan anak-anak yang bukan dari penduduk 
asli. Sekitar setengah anak-anak penduduk asli terganggu pertumbuhannya.

Penduduk asli dewasa bersekolah 2,3 hingga 3,7 tahun lebih pendek daripada 
penduduk bukan asli.

Pendapatan penduduk asli sangat jauh lebih sedikit dibandingkan yang bukan 
penduduk asli, dan sekitar setengah dari kesenjangan ini tidak dapat dijelaskan 
oleh perbedaan-perbedaan dalam hal pendidikan atau karakteristik pribadi 
lainnya (Hall dan Patrinos, 2005).

Perbedaan-perbedaan ini mungkin akan jauh lebih besar jika perhatian kita dibatasi 
hanya pada penghuni hutan yang terasing.
 Komunitas terasing, baik penduduk asli maupun tidak, menghadapi tantangan-
tantangan yang sangat besar. Sebagai contoh, penyediaan pendidikan dan layanan 
kesehatan di daerah-daerah yang terasing sangat sulit dilakukan dan mahal (Chomitz 
dkk., 1998). Infrastruktur juga sulit dibangun di daerah-daerah terasing. Sistem 
pengairan dan kelistrikan tidak dapat memanfaatkan hukum skala ekonomi atau 

•

•

•
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kepadatan ekonomi. Membangun dan menjaga jalan-jalan pengumpan sangat 
mahal dalam lingkungan yang sering dilanda hujan, penuh rawa-rawa, atau daerah 
pegunungan, dan biaya unitnya meningkat tajam jika jalan-jalan ini hanya melayani 
sedikit orang dan lalu lintasnya relatif tidak ada.
 Ketiadaan jalan juga menjadi hambatan dalam merealisasikan potensi-potensi 
kehutanan. Kehutanan kemasyarakatan sering kali mempertimbangkan suatu pilihan 
pembangunan yang menggabungkan manfaat lingkungan dan kehidupan untuk 
masyarakat yang tinggal di hutan yang jauh dan terasing. Kayu tampaknya merupakan 
sumber daya komersial utama yang mereka miliki dalam jumlah yang melimpah. Tetapi 
supaya bermanfaat bagi masyarakat, kayu itu harus dapat dipasarkan. Jalan yang buruk 
berarti biaya transportasi yang tinggi, dan biaya transportasi yang tinggi mengurangi 
nilai potensial dari kayu itu (nilai yang diterima oleh masyarakat). Roper (2003) 
mengidentifi kasikan jalan yang buruk sebagai salah satu penghalang terselenggaranya 
komersialisasi hutan-hutan yang dimiliki oleh penduduk asli di daerah sisi Atlantik 
di Nikaragua. Biaya transport sebesar $0,34 untuk per meter kubiknya per kilometer 
berdampak pada nilai kayu, bagi masyarakat di sini, sebesar kira-kira sekitar $20 per 
meter kubik.
 Secara keseluruhan, tidak harus ada hubungan yang kuat antara tingkat kelebatan 
hutan dan tingkat kemiskinan, meskipun densitas kemiskinan cenderung lebih rendah 
di daerah-daerah yang lebat hutannya. Tetapi beberapa daerah hutan sangat dilanda 
kemiskinan karena jaraknya yang sangat jauh dari pasar-pasar pertanian dan karena 
kepadatan penduduk yang rendah mempersulit dilangsungkannya penyampaian 
pelayanan-pelayanan masyarakat dan juga pembangunan infrastruktur.

Pendapatan Penduduk Hutan Bergantung pada Hak-hak dan 
Akses ke Daerah Hutan
Hutan memberikan makanan, bahan bakar, makanan untuk ternak, kayu, dan obat-
obatan bagi yang mendiaminya, baik untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk dijual. 
Meskipun sumber-sumber daya ini mewakili sebagian besar pendapatan para penduduk 
hutan, sangatlah sulit untuk mengukur pendapatan hutan dan ketergantungan pada 
hutan. Tampaknya masuk akal untuk menganggap bahwa tingkat ketergantungan suatu 
rumah tangga berbanding terbalik dengan kepadatan penduduk. Masyarakat yang tinggal 
di daerah dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah, katakanlah, kurang dari lima 
orang per kilometer persegi, mungkin sangat mengandalkan hutan untuk penghidupan 
mereka. Jumlah mereka secara keseluruhan memang banyak, tetapi tersebar luas di 
seluruh dunia. Karena alasan-alasan logistik dan budaya, mereka sangat sulit disurvei.
 Karena Survei Pengukuran Standar Hidup (Living Standards Measurement 
Surveys—LSMS) biasanya mengabaikan distrik-distrik dan provinsi-provinsi yang 
jauh dan kepadatan penduduknya rendah, hanya terdapat sedikit informasi kuantitatif 
mengenai sebagian besar populasi yang bergantung pada hutan. Di sisi lain, terdapat 
ratusan juta orang di hutan-hutan dan mosaik-mosaik hutan-pertanian dengan 
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berkepadatan penduduk tinggi. Masalahnya di sini adalah pengukuran, penghitungan, 
dan penghubung secara akurat nilai uang terhadap ekstraksi dari puluhan hasil-
hasil hutan. Instrumen-instrumen survei yang standar mungkin terlalu rendah 
memperkirakan aliran pendapatan ini. Isu berikutnya adalah bahwa hasil-hasil hutan 
menjadi jaring pengaman, yang jauh lebih diandalkan ketika terjadi gagal panen dan 
kesulitan-kesulitan hidup yang lain. Survei yang dilakukan hanya satu kali (tidak 
berkesinambungan) dapat dengan mudah gagal mencatat elemen ini.
 Dengan memerhatikan hal-hal tersebut, Vedeld dkk. (2004) mengadakan ulasan 
meta dari 54 studi kasus yang mengukur pendapatan dari hasil-hasil hutan. Penelitian-
penelitian ini bukan merupakan suatu sampel yang representatif, sehingga datanya 
hanya sekedar indikatif. Pendapatan hutan (rata-rata $678 per tahun, disesuaikan 
dengan paritas daya beli) mewakili seperlima pendapatan rumah tangga di dalam 
sampel. Hal ini adalah suatu kontribusi yang cukup berarti, khususnya bagi keluarga 
yang hidup di sekitar garis pertahanan hidup. Makanan liar dan kayu bakar adalah 
hasil hutan yang terpenting, mencakup sekitar 70 persen pendapatan dari hutan 
(meskipun beberapa hasil lain, seperti makanan ternak, mungkin tidak dilaporkan 
dengan memadai di dalam sampel).
 Pendapatan hutan meningkat seiring semakin jauhnya rumah tangga dari pasar. 
Hal ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat terasing, kurangnya kesempatan untuk 
memperoleh pendapatan alternatif dan melimpahnya hutan membuat mereka semakin 
bergantung pada sumber-sumber daya. Terkait hal ini, setengah kasus sampel yang 
paling bergantung pada hutan (dengan rata-rata 42 persen dari pendapatan mereka 
dari hasil-hasil hutan) tinggal di daerah-daerah yang lebih jauh dan terasing, dengan 
tingkat pendidikan dan jumlah ternak lebih sedikit, dan pendapatan rata-rata hanya 
setengahnya untuk setiap rumah tangga. Sedikitnya penelitian yang menelaah distribusi 
pendapatan di dalam masyarakat mendapati bahwa karena masyarakat miskin lebih 
bergantung pada hasil-hasil hutan, pendapatan dari hutan mengurangi kesenjangan. 
Rata-rata koefi sien Gini (suatu ukuran kesenjangan yang umum digunakan) adalah 
0,51 jika pendapatan dari hutan tidak ikut diperhitungkan, tetapi turun menjadi 0,41 
ketika diperhitungkan.

Pengendalian dan Kepemilikan Hutan dapat Memengaruhi Pendapatan 
Karena penduduk pedesaan yang miskin bergantung pada sumber daya hutan, segala 
sesuatu yang memengaruhi hak-hak atau akses mereka ke sumber-sumber daya tersebut 
harus diperhatikan. Tiga masalah kebijakan muncul di sini. Yang pertama adalah 
kemungkinan terjadinya tragedi milik umum. Meskipun beberapa hutan dikelola 
dengan sangat baik oleh masyarakatnya sebagai sumber daya milik bersama, hutan-
hutan lainnya terbuka, tidak dikelola oleh siapapun, tetapi dieksploitasi oleh semua. Jika 
hutan-hutan ini kondisinya memburuk, aliran pendapatan setempat akan hancur. 
 Yang kedua, regulasi hutan dari zaman kolonial, atau yang baru-baru ini diterapkan 
atas dasar pemeliharaan lingkungan, dapat membatasi kemampuan penduduk hutan 
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untuk mendapatkan kayu bakar, makanan, dan hasil-haisl hutan yang lain. Pejabat-
pejabat kehutanan juga dapat menggunakan regulasi ini sebagai sumber uang sewa, 
meminta uang suap dari penduduk hutan yang miskin.
 Yang ketiga, perubahan dalam kepemilikan sah atau de facto atas hutan-
hutan memengaruhi kemampuan penduduk setempat untuk melakukan kegiatan 
kehutanan dan pertanian komersial, yang keduanya dapat memberikan jalan keluar 
dari kemiskinan.

Hutan dengan Akses Terbuka Mengalami Degradasi
Suatu sejarah panjang terukir mengenai permasalahan bahwa rumah tangga pedesaan, 
yang bergantung pada daerah hutan untuk mendapatkan kayu bakar, menderita 
ketika hutan itu menjadi gundul. Kajian literatur yang mendalam baru-baru ini oleh 
Arnold, Kohlin, dan Persson (2006, hal. 604) menyimpulkan bahwa “jumlah informasi 
yang sekarang tersedia menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk pedesaan di 
Afrika dan Asia Selatan tidak menghadapi implikasi kesejahteraan yang serius karena 
semakin berkurangnya akses kepada biomassa, tetapi daerah-daerah dan rumah tangga 
yang miskin sumber daya dapat menghadapi masalah, khususnya mereka yang tidak 
memiliki lahan dan tidak punya akses kepada persediaan biomassa milik bersama.”
 Sulit untuk mengukur sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan akibat degradasi 
hutan dengan akses terbuka. Dengan adanya bagian pendapatan yang berasal dari 
kehutanan tergolong cukup besar, degradasi hutan dapat berarti turunnya konsumsi 
atau meningkatnya beban kerja karena semakin sulit mendapatkan sumber daya dari 
hutan yang menipis. Tetapi sulit mengukur konsumsi sumber daya hutan dan akses 
lokal bagi mereka, dan untuk mengendalikan hal-hal lainnya yang berkorelasi dengan 
ketersediaan sumber daya. 
 Hal ini dilukiskan oleh Bandyopadhyay, Shyamsundar, dan Baccini (2006), yang 
menggunakan data yang luar biasa komprehensif dan terinci untuk menilai dampak-
dampak kelangkaan biomassa di Malawi. Mereka melaporkan bahwa penggundulan 
hutan dan degradasi hutan mengurangi biomassa di seluruh negara itu sebanyak 16 persen 
sepanjang tahun 1990-2004, dan bahwa kayu bakar berkontribusi 12 persen terhadap 
nilai konsumsi rumah tangga. Pengambilan kayu bakar membutuhkan waktu rata-rata 
1,5 jam per hari, dan 84 persen kegiatan ini dibebankan pada kaum perempuan.
 Dalam kerangka ini, kita dapat membayangkan suatu lingkaran setan kemiskinan 
dan degradasi. Seiring berkurangnya sumber daya hutan, orang-orang diharapkan 
mengurangi konsumsi kayu bakar atau mencurahkan lebih banyak waktu untuk 
memperolehnya. Tetapi Bandyopadhyay, Shyamsundar, dan Baccini (2006) mendapati 
bahwa, jika semua hal dianggap tidak berubah, rumah tangga di hutan yang densitasnya 
lebih rendah tidak menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari kayu bakar, dan 
bahwa pencarian kayu bakar tidak mengganggu pertanian. Di daerah pedesaan di 
selatan Malawi, dengan hutan-hutan yang lebih terdegradasi, para penulis mendapati 
bahwa kepadatan biomassa yang lebih rendah 10 persen di sini dikaitkan dengan 
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konsumsi yang lebih rendah 0,2 persen. Hubungan yang lemah ini menunjukkan 
bahwa rumah tangga menyesuaikan sumber daya atau strategi bahan bakar mereka 
seiring berkurangnya sumber daya hutan. Tetapi karena dampak ini berlaku bagi semua 
rumah tangga dalam suatu lingkungan, degradasi hutan mungkin tampak berpengaruh 
di daerah-daerah yang padat penduduk.
 Di sisi lain, penelitian itu mendapati bahwa konsumsi sebenarnya turun seiring 
meningkatnya jumlah biomassa di daerah-daerah dengan tingkat degradasi hutan 
yang lebih sedikit. Hal ini bisa jadi merupakan hubungan yang palsu: daerah-daerah 
yang tinggi jumlah biomassanya cenderung lebih terasing dan kurang cocok dijadikan 
lahan pertanian. Tetapi, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa rendahnya 
kepadatan biomassa tidak terkait dengan beban kemiskinan yang drastis. Artinya, 
masyarakat sangat pandai dalam beradaptasi dengan berkurangnya biomassa, atau 
pengukuran yang tepat sangat sulit dilakukan. Dibutuhkan penelitian-penelitian 
serupa dalam berbagai keadaan sebelum kita dapat menarik kesimpulan umum.
 Tragedi barang umum juga potensial terjadi akibat dari eksploitasi hewan liar 
secara berlebihan. Sekitar 2,2 juta ton mamalia dan hewan liar lainnya dieksploitasi 
sebagai sumber makanan setiap tahunnya di lembah sungai Kongo sebagai sumber 
daya utama dari protein hewani untuk daerah itu (Fa, Currie, dan Meeuwig, 2003). 
Daging hewan liar mencakup sekitar 10 persen produksi rumah tangga di sebuah 
desa yang sangat miskin yang disurvei oleh de Merode, Homewood, dan Cowlishaw 
(2004), dan khususnya penting di masa paceklik. Tetapi pengambilan daging hewan 
liar telah melampaui pasokan yang berkesinambungan sebesar lebih dari 25 persen di 
Kamerun dan Republik Demokratik Kongo (Fa, Currie, dan Meeuwig, 2003). Populasi 
dan pertumbuhan pendapatan, meningkatnya akses ke jalan, dan berkurangnya 
populasi hewan memberikan ancaman bahwa eksploitasi semakin lama semakin sulit 
dipertahankan.

Regulasi Dapat Membatasi Pemanfaatan Hutan
Regulasi hutan dapat membatasi kemampuan penduduk hutan untuk mendapatkan 
kayu bakar atau hasil hutan lainnya, untuk memasarkan kayu itu, atau untuk 
mengubah hutan menjadi lahan pertanian. Sebagai contoh, rakyat Kamerun tidak 
dapat menjual pohon-pohon yang mereka tumbuhkan sebagai bagian dari hutan agro 
kakao (Gockowski dkk., 2006). Di hadapan harga yang terus menurun, persediaan 
kayu mereka bernilai sangat rendah yaitu sekitar $1.460 per hektar. Di Indonesia, 
regulasi mencegah para petani menjual pohon-pohon karet yang mereka tumbuhkan 
di dalam suatu sistem hutan agro. Kayu yang potensial memiliki nilai besar ini malah 
dibakar (Joshi dkk., 2002).

Penduduk Hutan Sering Dirampas Lahan dan Hutannya
Ketika kepentingan yang dilatarbelakangi kekayaan yang besar merampas atau 
menghancurkan kondisi hutan, penduduk setempat yang miskin menjadi korbannya. 
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Situasi ini tidak pernah diteliti secara terkendali, sehingga bukti-buktinya masih 
bersifat anekdotal. Sebagai contoh, Davis (2005) memperkirakan bahwa 100.000 
orang Kamboja menggantungkan penghidupan mereka pada kegiatan penyadapan 
oleoresin, suatu produk yang sangat bernilai di pasaran, dari pohon dipterocarp di hutan. 
Davis, McKenney, dkk. (2004) serta McAndrew dkk. (2004) melaporkan bahwa 
penebangan hutan yang melanggar hukum (illegal logging) dan alih fungsi dari hutan 
menjadi perkebunan akasia telah membuat para penyadap resin menderita karena 
kehilangan akses mereka kepada pohon-pohonnya.
 Pembentukan daerah-daerah terlindung terkadang melibatkan penggusuran dan 
hilangnya aset penduduk setempat (Ghimire dan Pimbert, 1997; Geisler dan De Sousa, 
2001). (Lihat Bab 6 untuk membaca pembahasan upaya-upaya untuk menekankan 
pengelolaan bersama dari taman-taman sebagai alternatif penggusuran.) Cernea dan 
Schmidt-Soltau (2003) serta Schmidt-Soltau (2003) mengkaji pembentukan sembilan 
taman nasional di Afrika tengah dan menyimpulkan bahwa sekitar 51.000 orang 
mengalami penggusuran. Hanya pada dua dari sembilan kasus terdapat kebijakan 
untuk menempatkan mereka yang tergusur secara layak. Dalam dua kasus, tidak 
ada kompensasi apa-apa bagi mereka yang tergusur, dan dalam sebagian besar kasus, 
kompensasinya tidak memadai. Hilangnya aset dapat berjumlah ribuan dolar per kapita, 
bergantung pada potensi kayu yang dapat dimanfaatkan, tetapi penilaian ini diperumit 
dengan perlunya mengestimasi biaya transportasi dari daerah-daerah terasing ini.
 Ferraro (2002) mengalisis bagaimana pembentukan Taman Ranomafana di 
Madagaskar memengaruhi penduduk setempat, yang kemudian tidak diperbolehkan 
masuk ke dalamnya dan terpaksa mengandalkan zona-zona penyangga untuk bertani 
dan memanfaatkan hasil hutan. Analisis ini memperhitungkan berbagai jalur saat 
degradasi sumber daya dalam teknologi pertanian tidak berkesinambungan yang 
digunakan oleh para penduduk. Akses ke taman itu memampukan mereka menunda 
dampak jangka panjang dari turunnya kesuburan tanah dan habisnya persediaan 
kayu. Ferraro mendapati bahwa pembatasan mereka dari taman itu menimbulkan 
dampak yang harus dibayar sebesar $39 per rumah tangga (ekivalen dengan 14 persen 
pendapatan rumah tangga). Temuan ini konsisten dengan sebuah survei yang dilakukan 
Shyamsundar dan Kramer (1996) yang bertanya pada rumah tangga tentang seberapa 
besar yang mereka minta sebagai kompensasi untuk penempatan ulang setelah mereka 
digusur.

Hutan Tanpa Pohon adalah Dilema yang Merajalela
Sejumlah besar daerah di Asia tropis menurut hukum merupakan daerah hutan tetapi 
tidak berpohon:

Di Indonesia lahan seluas antara 333.000 (Contreras-Hermosilla dan Fay, 
2005) hingga 370.000 (Boccucci, Muliastra, dan Dore, 2005) kilometer 
persegi berada di bawah kendali Departemen Kehutanan tetapi tidak 

•
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berhutan. Dari jumlah itu, sekitar 100.000 kilometer perseginya dirancang 
untuk diubah menjadi perkebunan kelapa sawit, kayu, atau pulp, yang tidak 
pernah menjadi kenyataan. Sisanya mengalami penggundulan hutan atas 
nama proses konservasi, perlindungan sumber air, atau produksi kayu yang 
berkesinambungan.

Di India 20 persen hutan lindung (setidaknya 100.000 kilometer persegi) 
tidak berpohon (Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, 2005).

Di Filipina, dekrit presiden tahun 1981 mendeklarasikan bahwa semua lahan 
dengan kemiringan lebih besar dari 17 persen merupakan milik umum. Kini, 
hanya sebagian kecil dari lahan seluas 150.000 kilometer persegi ini masih 
berhutan (Fay dan Michon, 2005).

Di Th ailand, lahan hutan pemerintah seluas 70.000 kilometer persegi tidak 
berpohon ketika reformasi tahun 1992 mencoba menetapkan kembali wilayah 
hutan (Fay dan Michon, 2005).

Hutan tanpa pohon membawa masalah karena ditinggali oleh penduduk tanpa 
hak lahan yang terjamin. Populasinya besar, setidaknya 40 juta khusus di Indonesia 
(Boccucci, Muliastra, dan Dore, 2005). Tetapi kurangnya jaringan membuat mereka 
sulit melakukan investasi pada perbaikan lahan, seperti reklamasi padang rumput 
yang mengalami degradasi, atau menanam pepohonan. Lemahnya kepemilikan lahan 
mengurangi nilai lahan sekaligus juga akses pada kredit (Deininger 2003).

Hutan, Kemiskinan, dan Penggundulan Hutan: 
Hubungan yang Ambigu
Mencari solusi yang sama-sama menguntungkan dalam mengatasi dilema-dilema 
kemiskinan, dan lingkungan mendorong hipotesis bahwa terdapat perpotongan yang 
cukup besar antara daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan daerah-daerah 
yang berhutan lebat, aktivitas penggundulan hutannya tinggi, atau keduanya. Bab 
ini dan sebelumnya menawarkan beberapa alasan mengapa hubungan-hubungan ini 
dapat bercampur aduk:

Keterasingan dikaitkan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan hutan 
yang lebat, tetapi dengan penggundulan hutan yang rendah.

Kepemilikan lahan yang tidak terjamin dapat dikaitkan dengan tingginya 
aktivitas penggundulan hutan dan tingkat kemiskinan yang tinggi dan juga 
rendah, bergantung pada proses penggundulan hutannya.

Penggundulan hutan biasanya dilakukan oleh pihak-pihak berkepentingan 
komersial yang kaya.

•

•

•

•

•

•
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Penggundulan hutan dapat menciptakan aset pertanian yang berharga bagi 
para pemilik lahan kecil.

Di sisi lain, penggundulan hutan dapat mencerminkan ekspansi populasi 
yang hidup dalam ketergantungan ke daerah-daerah yang tidak cocok dengan 
gaya hidup mereka.

 Penelitian empiris mencerminkan ambiguitas ini. Sunderlin, Dewi, dan 
Puntodewo (2006) menganalisis hubungan-hubungan antara tingkat kemiskinan, 
densitas kemiskinan, dan lebatnya hutan di tujuh negara. Berdasarkan tiga dari tujuh 
negara itu, mereka mendapati adanya korelasi positif yang cukup kuat, di tingkat 
distrik, antara tingkat kemiskinan dan lebatnya hutan. Vietnam adalah contoh nyata, 
dengan tingkat kemiskinan tinggi, kepadatan penduduk rendah, dan hutan yang lebat 
di kawasan pegunungan yang letaknya jauh di utara dan tengah negara itu. Di tiga 
negara itu tidak ada hubungan yang nyata.
 Hanya satu negara yang memiliki hubungan negatif yang cukup jelas, yakni 
Brasil. Pada tingkat nasional, di seluruh jenis hutan, hubungannya negatif karena 
kawasan semikering di daerah timur laut Brasil memiliki tingkat kemiskinan yang 
tinggi dan hutan yang tidak lebat. Sementara itu, bagian paling selatan negara itu 
yang cukup kaya, di mana proses transisi hutan sedang dilangsungkan, memiliki 
tingkat kemiskinan yang rendah dan hutan yang lebat. Korelasi tingkat nasional ini 
memburamkan hubungan yang tampak di Peta 3.1: hutan-hutan Amazon di bagian 
barat yang terasing memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan hutan lebat.
 Penelitian Deiniger dan Minten (1999) di Meksiko mengaitkan kemiskinan 
di daerah kota dengan penggundulan hutan, dengan mengendalikan beberapa 
faktor biofi sika dan sosial-ekonomi seperti kemiringan, elevasi, curah hujan, bagian 
dari populasi yang merupakan penduduk asli, dan kepemilikan lahan. Mereka 
mendapati hubungan parsial yang sangat kuat, secara statistik dan kuantitatif, antara 
penggundulan hutan di tahun 1980-1990 dan tingkat kemiskinan di tahun 1990. 
Dengan mengandaikan semua hal lainnya tetap, peningkatan standar deviasi sebesar 
satu dalam kemiskinan dikaitkan dengan peningkatan 3 persen dalam tingkat aktivitas 
penggundulan hutan. Tetapi curah hujan dan kondisi pegunungan dari suatu tempat 
berhubungan negatif secara kuat dengan tingkat aktivitas penggundulan hutan 
dan secara positif berhubungan dengan kemiskinan. Jadi, korelasi sederhana antara 
kemiskinan dan penggundulan hutan adalah negatif.
 Bagian ini selanjutnya akan menggunakan data terinci yang baru tersedia untuk 
menelaah beragam hubungan antara tingkat kemiskinan, kepadatan penduduk, 
lebatnya hutan, dan penggundulan hutan di empat negara berhutan yang penting: 
Brasil, India, Indonesia, dan Madagaskar. Ingat bahwa ukuran-ukuran kemiskinan, 
lebatnya hutan, dan penggundulan hutan tidak dapat dibandingkan antara satu negara 
dengan negara lainnya.

•

•
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Penggundulan Hutan dan Kemiskinan di Amazon Brasil 
Umumnya Tidak Berkaitan
Terkadang orang miskin dianggap bertanggung jawab dalam penggundulan hutan di 
kawasan Amazon Brasil. Tetapi bukti-bukti menunjukkan bahwa masalah-masalah 
kemiskinan dan penggundulan hutan di Amazon merupakan masalah-masalah yang 
umumnya terpisah dan perlu pendekatannya masing-masing:

Kemiskinan dan penggundulan hutan adalah dua hal terpisah yang jarang 
bersinggungan.

Kebanyakan aktivitas penggundulan hutan dilakukan oleh oknum-oknum 
yang bermodal kuat dengan skala besar.

Sebagian besar kegiatan penggundulan hutan dalam skala luas ini terjadi 
di lahan milik umum, sehingga menunjukkan transfer sumber daya umum 
secara regresif.

Penggundulan hutan dilatarbelakangi oleh motif untuk mencari keuntungan, 
tetapi biasanya hanya menghasilkan keuntungan per hektar yang biasa-biasa 
saja.

Skala Penggundulan Hutan
Data penginderaan jarak jauh menunjukkan bahwa penduduk miskin bertanggung 
jawab untuk kurang dari seperlima aktivitas penggundulan hutan di kawasan Amazon 
Brasil (Gambar 3.4).1 Karena pembukaan lahan membutuhkan biaya tinggi dan 
pembukaan lahan berskala besar membutuhkan peralatan mekanik, ada korelasi 

•

•

•

•

Gambar 3.4 Sebagian Besar Penggundulan Hutan di Kawasan Amazon Brasil 
Merupakan Pembukaan Lahan Berskala Menengah dan Besar, Agustus 
2000 hingga Juli 2003

Sumber: Wertz-Kanounnikoff, tahun 2005.
Catatan: Kategori-kategori ini mencerminkan ukuran pembukaan lahan, bukan propertinya.
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21.475 km2
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Kecil
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(42%)

Besar (> 200 ha)
Menengah (20–200 ha)
Kecil (< 20 ha)
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Peta 3.2 Penggundulan Hutan di Amazon tahun 2000-2003 Menunjukkan 
Tingkat dan Ukuran Rata-rata dari Pembukaan Lahan

Sumber: Perhitungan para penulis, lihat Lampiran B.
Catatan: Tingkat = daerah hutan gundul/daerah keseluruhan.

Hutan tahun 2000

Pembukaan
lahan kecil
(< 20 ha)

Pembukaan
lahan menengah

(20–200 ha)

Pembukaan
lahan besar
(> 200 ha)

> 0,5%
0,1–0,5%
> 0%, < 0,1% > 0%, < 0,1%

0,1–0,5%
> 0,5%

> 0%, < 0,1%
0,1–0,5%
> 0,5%

kuat antara ukuran lahan yang dibuka dan kekayaan pelakunya atau akses pelakunya 
terhadap modal. Para petani yang hanya sekedar bertahan hidup tidak mungkin 
mampu membuka lahan seluas lebih dari 20 hektar per tahun, dan kemungkinan 
besar hanya membuka lahan yang luasnya jauh lebih sedikit dari itu.
 Sekitar 39 persen aktivitas penggundulan hutan terjadi melalui pembukaan lahan 
bertahap dengan luas melebihi 200 hektar, yang sangat mungkin mencerminkan 
kegiatan ini dilakukan oleh pihak-pihak berkepentingan yang kaya. Temuan ini 
konsisten dengan Chomitz dan Th omas (2003), yang mendapati bahwa dalam lahan 
pertanian seluas 2.000 hektar atau lebih, sebesar 53 persen adalah lahan kosong yang 
dimiliki oleh swasta di kawasan Amazon. Ini juga konsisten dengan gambaran dari 
Margulis (2004) mengenai aktivitas beternak skala besar di Amazon.
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Peta 3.3 Tingkat Aktivitas Penggundulan Hutan dan Densitas Orang Buta Huruf di 
Kawasan Amazon

Sumber: Perhitungan para penulis, lihat Lampiran B.
Catatan: Tingkat = daerah hutan gundul/daerah keseluruhan.

< 0,01
0,01–0,1
0,1–1
1–2
> 2

> 0, < 0,03
0,04–0,07
0,08–0,15
> 0,16

Jumlah orang 
dewasa buta huruf 

tahun 2000 
(orang/km2)

Tingkat aktivitas 
penggundulan hutan 

(%)

Lokasi Kemiskinan dan Penggundulan Hutan
Peta 3.2 menunjukkan konsentrasi aktivitas penggundulan hutan di Brasil antara 
tahun 2000 dan 2003, mengikuti suatu busur lebar yang terentang dari Maranhão 
hingga Rondonia. Peta ini, berdasarkan data dari Brazilian National Institute for 
Space Research (INPE), hanya menyertakan aktivitas penggundulan hutan Amazon 
yang sudah cukup tua, dan tidak menyertakan penggundulan hutan cerrado (savana) 
dan hutan sekunder yang sedang bertumbuh kembali. Warna-warna yang lebih gelap 
berkaitan dengan kegiatan penggundulan hutan yang lebih cepat. Warna-warna ini 
mencerminkan bagian yang umum dari kegiatan penggundulan hutan berdasarkan 
ukuran pembukaan lahan secara bertahap, yang merupakan suatu petunjuk atas 
seberapa besarnya oknum-oknum yang terlibat. Peta ini menunjukkan pembukaan 
lahan skala besar di Mato Grosso dan Pará bagian selatan sepanjang batas-batas antara 
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hutan dengan cerrado. Pembukaan lahan skala kecil (oleh pemilik lahan yang kecil) 
tersebar luas di seluruh daerah tetapi paling banyak terdapat di Rondonia dan bagian-
bagian Pará.
 Peta 3.3 menunjukkan densitas penduduk dewasa yang buta huruf di Brasil di 
tahun 2000, yang terlapisi dengan tingkat aktivitas penggundulan hutan di tahun 2001. 
Sebagian besar dari titik-titik penggundulan hutan di Mato Grosso dan Pará berada 
di daerah-daerah dengan tingkat buta huruf orang dewasa (petunjuk atas densitas 
kemiskinan) sangat rendah, yakni dari 0,01 hingga 0,1 per kilometer persegi. Nilai-nilai 
densitas ini terlalu rendah untuk membuat kemiskinan menjadi penyebab yang masuk 
akal dari kegiatan penggundulan hutan, memperkuat kesimpulan-kesimpulan yang 
diambil dari banyaknya pembukaan lahan skala besar di titik-titik ini. Tetapi terdapat 
tempat-tempat, di mana titik-titik penggundulan hutan dan densitas penduduk buta 
huruf yang tinggi berpotongan, seperti di Rondonia tengah.
 Sekitar 12 persen dari seluruh aktivitas penggundulan hutan di Brasil antara tahun 
2000 dan 2003 terjadi di lahan-lahan yang dikenal sebagai terras arrecadadas, yang jelas-
jelas merupakan lahan milik umum. Ini mencerminkan terjadinya pengambilan hak 
milik lahan umum oleh pihak swasta. Tidak diketahui seberapa banyak dari transfer ini 
sah di mata hukum. Sebagian, atau mungkin hampir seluruhnya, terjadi melalui suatu 
proses tertutup yang disebut grilagem,2 yang berujung pada suatu hak lahan dengan 
status yang tidak jelas (Margulis, 2004). Hal yang jelas adalah bahwa sekitar setengah 
dari penggundulan hutan ini terjadi pada pembukaan lahan secara bertahap seluas 
20-200 hektar, dan seperempat lainnya pada pembukaan lahan seluas lebih dari 200 
hektar. Properti-propertinya sendiri diperkirakan jauh lebih besar daripada pembukaan 
lahannya. Penguraian kegiatan penggundulan hutan berdasarkan ukuran sama untuk 
kawasan-kawasan yang status kepemilikan lahannya tidak diketahui. Kawasan-kawasan 
ini mengandung terra devolutas atau lahan umum yang belum dialokasikan dan 
didemarkasikan. Maka, mungkin saja sebagian besar penggundulan hutan di kawasan 
Amazon Brasil merupakan pengambilan hak milik lahan publik oleh oknum-oknum 
swasta yang besar, dengan cara yang tidak transparan dan mungkin ilegal.

Peremajaan Kembali Hutan-hutan Disertai Beberapa Penggundulan 
Hutan di India
Kendati penduduk miskin pedesaannya jumlahnya luar biasa besar dan lahan 
produktifnya terbatas, India telah mengalami suatu transisi hutan (lihat Kotak 2.1). 
Antara tahun 1971 dan 2003 hutan-hutan tumbuh dari 10 persen menjadi 24 persen 
dari keseluruhan lahan nasional (Foster dan Rosenzweig, 2003).
 Ekspansi ini menyembunyikan suatu kondisi yang membingungkan mengenai 
proses-proses setempat. Salah satu penjelasannya adalah respons pasokan pada 
peningkatan harga kayu bakar dalam jangka panjang. Sementara sebagian dari respons 
ini mungkin terjadi di lahan-lahan milik swasta atau dalam proses peremajaan hutan 
di bawah pengelolaan hutan bersama, ini juga terjadi karena adanya investasi besar-
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besaran oleh pemerintah India dalam penanaman pohon, yakni pada skala nominal 
sekitar 1 juta hektar per tahunnya sejak tahun 1980. Pada saat yang bersamaan, 
hutan-hutan berkurang di desa-desa, di mana revolusi hijau meningkatkan nilai dari 
alih fungsi lahan untuk pertanian (Foster dan Rosenzweig, 2003). Sebuah dekrit di 
tahun 1980 melarang aktivitas penggundulan hutan untuk pertanian dan mungkin 
membatasi proyek-proyek besar yang disponsori oleh pemerintah (Rudel, 2005).
 Kendati demikian, penggundulan hutan masih terus terjadi di beberapa tempat. 
Banyak hutan yang menipis di bawah pengaruh dan tekanan manusia, sehingga bagian 
dari hutan yang sangat lebat hanya tinggal 7,5 persen, atau 1,5 persen dari seluruh tanah 
milik negara (Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, 2005). Secara keseluruhan, 
terdapat tekanan degradasi dan konversi yang terus berlanjut terhadap hutan-hutan 
asli yang tersisa di India, sementara hutan-hutan yang ditanami jumlahnya sudah 
mencapai setengah dari seluruh hutan berkembang.
 Gambar 3.5 menunjukkan hubungan di India, di tingkat distrik, antara lebat 
hutan dengan tingkat buta huruf, yang merupakan suatu indikator kasar atas 
kemiskinan.3 Tidak terdapat hubungan yang jelas. Distrik-distrik dengan hutan lebat 
sebesar 50 persen hanya memiliki 3,6 persen jumlah penduduk buta huruf di seluruh 
negeri. Analisis tambahan mendapati contoh-contoh terjadinya koinsidensi sekaligus 
divergensi dari lebatnya hutan, tingkat buta huruf, dan populasi tribal. Peran dari 
pengelolaan hutan bersama dalam merangsang penanaman kembali hutan-hutan dan 
pengentasan kemiskinan tetap diselidiki secara komprehensif.
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Sumber: Perhitungan para penulis berdasarkan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, 2005 dan 
Census India, tahun 2001.
Catatan: Ukuran gelembung sebanding dengan populasi.

Gambar 3.5 Lebatnya Hutan dan Tingkat Buta Huruf Tidak Berhubungan Jelas di India
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Indonesia Merupakan Adaptasi Kompleks dalam Proses Penggundulan Hutan
Di Indonesia, hubungan antara kepentingan perusahaan dan pemilik modal kecil, 
kemiskinan, dan penggundulan hutan sangat rumit dan berbeda-beda di seluruh 
kepulauan yang ada. FWI dan GFW (2002), seperti sumber-sumber lainnya, 
memperkirakan bahwa hampir seluruh aktivitas penggundulan hutan dikarenakan 
pembukaan lahan untuk kepentingan penanaman kayu, pulp, dan minyak. Di 
beberapa, atau mungkin hampir pada semua kasus, pihak-pihak ini menggunakan 
izin alih fungsi lahan untuk mendapatkan kayu dan pulp, namun tidak meremajakan 
kembali hutannya sesuai janji  mereka sebelumnya.
 Tidak terdapat perkiraan kuantitatif yang dapat diandalkan dari seluruh negeri 
mengenai kepentingan peran perusahaan terkait dengan peran pemilik modal kecil 
terhadap proses penggundulan hutan. Pada suatu penelitian yang terinci, yang 
menggabungkan data etnografi  dan penginderaan jarak jauh, Dennis dkk. (2005) 
mengkaji sembilan situs berbeda di Sumatra dan Kalimantan, sering kali mendapati 
adanya beberapa pelaku penggundulan hutan sekaligus di satu situs. Mereka mendapati 
bahwa para pemilik modal kecil mengubah hutan menjadi lahan pertanian permanen 
yang komersial di dua situs; para pemilik modal kecil terlibat dalam pertanian rotasi 
jangka pendek di enam situs; dan pembukaan lahan oleh perusahaan perkebunan 
berskala besar di enam situs. Penggundulan hutan juga disebabkan oleh pembakaran 
yang dikaitkan dengan sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dan perusahaan, 
dan oleh kobaran api yang dinyalakan oleh para pemburu dalam rangka mempermudah 
perburuan rusa, ikan, dan penyu. Serangkaian tindakan oleh pelaku yang kaya dan 
miskin ini menggambarkan kesia-siaan dalam mencari generalisasi yang mudah 
mengenai hubungan antara kemiskinan dan penggundulan hutan.
 Di sini kita simak kisah tentang dua pulau: pertama, di mana kemiskinan dan hutan 
bergabung dan berpotongan, yang kedua, di mana penggundulan hutan tampaknya 
sejalan dengan kemakmuran relatif (lihat Peta 3.4 dan 3.5). Kisah ini menggunakan 
data subdistrik yang baru tentang kemiskinan, lebatnya hutan, dan penggundulan 
hutan selama tahun 1990-2000. (Data tentang penggundulan hutannya, meskipun 
merupakan yang terbaik, dikumpulkan dari sumber-sumber terpisah dan mungkin 
tidak konsisten dan harus diartikan dengan hati-hati.)
 Perhatikan, pertama pulau Sulawesi. Panel A dari Peta 3.5 menunjukkan hubungan 
antara lebatnya hutan di pulau itu dan tingkat kemiskinannya di tahun 2000, di mana 
ukuran gelembung menunjukkan populasi masing-masing subdistrik (kecamatan). Di 
banyak kecamatan yang hampir seluruhnya (lebih dari 50 persen) berhutan, tingkat 
kemiskinannya melampaui rata-rata nasional 17 persen. Kecamatan-kecamatan ini 
memiliki 95 persen penduduk miskin di kecamatan-kecamatan yang paling banyak 
hutannya di Sulawesi, dan sekitar sepertiga dari seluruh penduduk miskinnya.
 Panel B dari Peta 3.5 menunjukkan bahwa hampir seluruh kecamatan dengan 
hutan yang lebat dan kemiskinan yang tinggi ini berada di bagian tengah pulau ini yang 
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terasing dan jauh dari pusat-pusat perkotaan. Panel C menunjukkan hubungan yang 
sedikit negatif antara tingkat aktivitas penggundulan hutan dan tingkat kemiskinan, 
dengan besarnya gelembung menunjukkan lebatnya hutan pada kondisi awal. 
Secara keseluruhan, di Sulawesi berlaku sindrom “semakin terasing semakin tinggi 
kemiskinannya dan semakin lebat hutannya” dan tidak tampak hubungan positif yang 
kuat antara tingkat kemiskinan dan penggundulan hutan.
 Arah barat dari Kalimantan, memberikan gambaran yang berbeda (Peta 3.4). 
Beberapa daerah memiliki hutan yang lebat dan tingkat kemiskinan yang tinggi (Panel 
A). Sekali lagi, ini terjadi di daerah-daerah tengah pulau itu yang terasing (Panel B) dan 
berareal luas tetapi jarang penduduknya. Populasi yang jauh sebagian besar tinggal di 
kecamatan-kecamatan yang sebagian besar memiliki hutan dan tingkat kemiskinannya 
lebih rendah daripada rata-rata nasional (daerah hijau dari Panel A dan B). Secara 
keseluruhan, tingkat kemiskinan di daerah-daerah berhutan lebat adalah 19 persen 
(sedikit lebih dari rata-rata nasional). Panel C dari Peta 3.4 menunjukkan bahwa 
kecamatan-kecamatan yang mengalami penggundulan hutan paling cepat, cenderung 
memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah daripada kecamatan-kecamatan yang 
lebih stabil.
 Mengapa ada perbedaan antara kedua pulau ini? Di Kalimantan terdapat industri 
penebangan kayu yang jauh lebih aktif daripada di Sulawesi. Suatu hipotesis, masih 
harus dibuktikan, bahwa terdapat aliran pendapatan dan penggundulan hutan di batas-
batas daerah penebangan. Ini akan konsisten dengan studi kasus dari dua masyarakat 
hutan, masing-masing satu di setiap pulau, oleh Deschamps dan Hartman (2005). Situs 
di Kalimantan yang terasing ini ditinggali oleh kelompok-kelompok yang bergantung 
pada hutan dan pertanian; hutan ini terancam oleh karena penebangan kayu. Situs 
di Sulawesi berada di sebelah sebuah taman nasional, dan di sini ancamannya adalah 
alih fungsi lahan untuk pertanian, perkebunan kakao, cengkeh, dan hasil bumi yang 
menguntungkan lainnya.
 Para penulis mendapati bahwa ketiga kelompok (dua di Kalimantan dan satu 
di Sulawesi) ini memperoleh pendapatan per rumah tangga yang sama besarnya 
dari pertanian. Kelompok yang mengandalkan pertanian mendapatkan uang 
yang jumlahnya hampir sama juga dari pemanfaatan hasil hutan. Kelompok yang 
mengandalkan hutan di Kalimantan, bagaimanapun juga, mendapatkan tiga kali 
lebih banyak dari hasil hutan dibandingkan dari pertanian. Kelompok yang ini dapat 
mengambil kayu yang bernilai komersial tinggi dan gaharu (sebuah hasil hutan yang 
sangat mahal), yang keduanya tidak ditemukan di situs di Sulawesi. Penyelidikan 
lebih lanjut diperlukan untuk menentukan apakah keuntungan dari pendapatan ini 
dapat berkesinambungan. Tingkat pendidikan yang tinggi di daerah-daerah dengan 
jumlah hutan sedikit menunjukkan ketidakmampuannya untuk berkesinambungan, 
dan mungkin merefl eksikan penduduk yang hidup di hutan-hutan terdegradasi tanpa 
pohon, dengan hak-hak kepemilikan tanah yang tidak terjamin.
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Peta 3.4 Kemiskinan, Hutan, dan Penggundulan Hutan di Kalimantan
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Peta 3.5 Kemiskinan, Hutan, dan Penggundulan Hutan di Sulawesi

Catatan: Peta dan grafik di dua halaman ini menunjukkan data per kecamatan (subdistrik). Di Panel 
A masing-masing subdistrik ditunjukkan oleh sebuah gelembung. Ukuran gelembungnya sebanding 
dengan populasi kecamatannya. Grafik menunjukkan bagian dari hutan dan tingkat kemiskinan untuk 
setiap kecamatan. Kecamatan-kecamatan diklasifikasikan menjadi empat kategori warna, berdasarkan 
kombinasi antara tinggi rendahnya tingkat lebatnya hutan dan lebih atau kurangnya tingkat kemiskinan 
di daerah itu dibandingkan rata-rata nasional (Indonesia). Panel B memetakan kecamatan-kecamatan 
ini berdasarkan kategori-kategori tersebut. Panel C menunjukkan tingkat kemiskinan dan tingkat aktivitas 
penggundulan hutan untuk setiap kecamatan. Tingkat ini didefinisikan sebagai berikut: hutan yang 
hilang/luas daerah kecamatan.
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Madagaskar Menunjukkan Beragam Hubungan antara Hutan dan Kemiskinan, 
dengan Adanya Faktor-faktor Lain
Di Madagaskar, sejumlah besar aktivitas penggundulan hutan dilakukan oleh orang-
orang yang sangat miskin berdasarkan ukuran-ukuran absolut. Sekitar tiga perempat 
dari populasinya hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Lalu bagaimana kita 
bisa memahami hubungan antara kemiskinan dan hutan di negara ini? Peta 3.6 
menampilkan beberapa perspektif, menggunakan data distrik mengenai kemiskinan 
di tahun 1993 dan kegiatan penggundulan hutan selama tahun 1990-2000.
 Sekitar 10 persen penduduk miskin negara itu tinggal di distrik-distrik dengan 
hutan yang lebat (lebih dari 50 persennya berhutan). Hampir semuanya hidup di 
distrik-distrik yang paling lebat hutannya dan memiliki tingkat kemiskinan yang 
lebih tinggi dari rata-rata (daerah merah di Peta 3.6). Daerah-daerah dengan tingkat 
kemiskinan yang tinggi juga cenderung memiliki tingkat aktivitas penggundulan hutan 
yang tinggi. Tetapi sejumlah besar penduduk miskin Madagaskar hidup di daerah-
daerah yang tidak lebat hutannya, termasuk daerah-daerah yang dulunya berhutan 
lebat yang telah terdegradasi.
 Hubungan antara kemiskinan dan penggundulan hutan di Madagaskar mulai 
tampak ketika faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi pembukaan lahan hutan 
diperhitungkan. Gorenfl o dkk. (2006) menilai dampak-dampak kemiskinan terhadap 
penggundulan hutan, dengan mengendalikan faktor akses ke jalan, topografi , dan 
keberadaan daerah-daerah yang dilindungi. Faktor-faktor ini berkaitan erat dengan 
penggundulan hutan. Dengan menjaga mereka tetap konstan, terdapat korelasi parsial 
yang lemah antara kemiskinan dan penggundulan hutan di hampir semua subkawasan 
di negara itu. Tetapi di barat dayanya, di mana banyak terdapat ladang jagung yang 
bernilai komersial, kemiskinan berhubungan negatif dengan penggundulan hutan. 
Hal ini menunjukkan bahwa penggundulan hutan setidaknya secara sementara terkait 
dengan pendapatan yang lebih tinggi.

Rangkuman
Waspadailah generalisasi yang hanya berlaku di permukaan mengenai kemiskinan, 
hutan, dan aktivitas penggundulan hutan. Pada umumnya, lebatnya hutan adalah 
indikator tingkat kemiskinan yang tidak dapat diandalkan, dan kemiskinan adalah 
petunjuk yang lemah atas aktivitas penggundulan hutan. Di Brasil, India, Indonesia, 
dan Madagaskar, hanya sebagian kecil dari penduduk miskin tinggal di distrik-distrik 
yang paling lebat hutannya. Di India dan Indonesia terdapat tempat-tempat berhutan 
yang tingkat kemiskinannya rendah (berdasarkan standar nasional) sebagaimana juga 
yang tinggi. Suatu generalisasi yang lebih dapat diandalkan adalah bahwa daerah-
daerah yang berhutan lebat cenderung memiliki densitas penduduk miskin yang 
rendah.
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Peta 3.6 Kondisi Hutan, Penggundulan Hutan, dan Kemiskinan di Madagaskar

Catatan: Peta dan grafik di halaman ini menunjukkan data per firaisana (subdistrik). Di Panel A 
masing-masing subdistrik ditunjukkan oleh sebuah gelembung. Ukuran gelembungnya sebanding 
dengan populasi subdistriknya. Grafik menunjukkan bagian dari hutan dan tingkat kemiskinan untuk 
setiap subdistrik. Subdistrik-subdistrik diklasifikasikan menjadi empat kategori warna, berdasarkan 
kombinasi antara tinggi rendahnya tingkat lebatnya hutan dan lebih atau kurangnya tingkat kemiskinan 
di daerah itu dibandingkan rata-rata nasional (Madagaskar). Panel B memetakan subdistrik-subdistrik 
ini berdasarkan kategori-kategori tersebut. Panel C menunjukkan tingkat kemiskinan dan tingkat 
aktivitas penggundulan hutan untuk setiap subdistrik. Tingkat ini didefinisikan sebagai berikut: hutan 
yang hilang/luas daerah subdistrik.
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 Tetapi terdapat beberapa keterkaitan yang penting antara kemiskinan dengan 
hutan yang dapat memandu pembuatan kebijakan. Yang pertama, daerah-daerah yang 
terasing dan berhutan lebat di zona-zona lintas perbatasan terkadang memiliki tingkat 
kemiskinan yang tinggi, khususnya ketika tempat pemasaran kayu jauh letaknya. 
Penyediaan pilihan layanan dan pembangunan di daerah-daerah ini adalah tantangan 
yang besar, tetapi dapat memberikan keuntungan bagi beberapa penduduk paling 
miskin di dunia. Yang kedua, penduduk hutan dapat menghadapi halangan-halangan 
dari segi hukum dan birokrasi ketika mereka ingin menggunakan aset-aset hutan. 
Cakupan masalahnya tidak dikuantifi kasi dengan baik, tetapi bisa cukup besar. Yang 
ketiga, puluhan juta orang tinggal di hutan tanpa pepohonan seluas ratusan ribu 
kilometer persegi. Kepemilikan lahan yang lebih terjamin di daerah-daerah ini dapat 
memperbaiki penghidupan mereka dan juga lingkungannya.

Catatan Kaki
 1. Sensor satelit yang digunakan oleh Brazilian National Institute for Space 

Research (INPE) mungkin tidak mampu mendeteksi daerah-daerah pembukaan 
yang sangat kecil (satuannya satu hektar), sehingga mengurangi akurasi data 
untuk pembukaan lahan yang dilakukan oleh para pemilik modal kecil. Tetapi 
ekspansi bertahap dari kegiatan seperti itu dapat dideteksi dalam waktu dua 
hingga tiga tahun. Sehingga secara statistik, luas daerah pembukaan lahan kecil 
mungkin cukup mendekati nilai sebenarnya. Juga mungkin bahwa beberapa 
pembukaan lahan besar mencerminkan banyak pembukaan lahan kecil yang 
saling berdampingan.

 2. Istilah ini konon diambil dari praktik menggunakan crickets yang dapat membuat 
dokumen-dokumen yang palsu tampak kuno sehingga dapat dipercaya.

 3. Data penduduk berasal dari Census of India (2001). Data lebatnya hutan berasal 
dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (2005) dan menyertakan hutan-
hutan di luar bioma hutan tropis dan juga hutan yang asli maupun yang ditanami 
manusia. Data untuk beberapa negara bagian dan distrik tidak ada.



Elang harpy, terdapat di Amerika Latin, menunjukkan perlunya mengelola tanah 
untuk memastikan kelestarian keanekaragaman hayati. Sepasang elang harpy 
yang membuat sarang memerlukan hutan seluas 100 km2 untuk menyediakan 
mangsa supaya mereka bisa bertahan hidup. Sekelompok elang harpy
membutuhkan puluhan kali luas itu yang lebih banyak.

Sumber: Juan Pablo Moreiras/Fauna & Flora Internasional/arsip foto Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo.



Hilangnya hutan biasanya meningkatkan jumlah aliran air setiap tahunnya, dan 
ini berpotensi memperparah banjir yang kronis (tetapi tidak berarti selalu sangat 
berbahaya).

Sumber: Juan Pablo Moreiras/Fauna & Flora Internasional/arsip fot Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo.
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Penggundulan Hutan 
Menyebabkan Berbagai 
Kerusakan Lingkungan 
secara Geografi s

Apa masalah lingkungan yang berhubungan dengan penggundulan hutan, di 
mana dan kapan hal tersebut terjadi, dan siapa yang menderita karenanya? 
Hutan-hutan mempunyai nilai dan fungsi lingkungan yang bermacam-macam. 

Bab ini memperlihatkan fungsi-fungsi tersebut, termasuk penyediaan benda-benda 
biologis, pemeliharaan keanekaragaman hayati, regulasi aliran air, dan penyimpanan 
karbon. Pendekatan yang digunakan di sini membantu menjelaskan siapa yang 
menderita ketika fungsi-fungsi tersebut rusak karena degradasi hutan dan biaya dari 
pemeliharaan atau substitusi fungsi-fungsi tersebut.
 Ulasan ini sangat selektif, karena memang dibutuhkan. Th e Millennium Ecosystem 
Assessment (2005), yang digunakan sebagai sumber oleh laporan ini, menyediakan 
sintesis komprehensif dari hubungan ekologi antara hutan dengan manusia. Motivasi 
dari penilaian itu, dan laporan ini, adalah bahwa kebijakan politik dan sosial sering kali 
tidak menyertakan pemahaman dari sisi ilmiah. Kekurangan ini dapat menghasilkan 
buruknya pemrioritasan masalah dan salahnya pilihan instrumen untuk menjawab 
masalah. Dua pertanyaan yang mendasari pembahasan bab ini adalah: Apa alasan 
utama untuk mengurangi aktivitas penggundulan hutan, dan di mana hal ini dapat 
diterapkan?
 Sebelum memulai pembahasan ini, ada gunanya menggunakan kerangka kerja 
untuk berpikir tentang kerusakan lingkungan. Inti dari masalah lingkungan adalah 
konsep eksternalitas, yakni tindakan seseorang yang secara tidak langsung dapat 
menguntungkan atau membahayakan orang lain. Contohnya, saya mungkin dapat 
memotong pepohonan di sepanjang tepi sungai, tidak memerhatikan konsekuensi, 
yakni erosi yang dapat mengontaminasi air minum Anda dengan sedimen. Pada 
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prinsipnya, masyarakat secara keseluruhan akan lebih baik jika eksternalitas dapat 
diikutsertakan dalam pembuatan keputusan yang terkait lingkungan. Jika saya 
mendapatkan $100 dari penebangan pohon, tapi Anda harus membayar $1.000 
untuk menyaring air minum Anda, maka kerusakan potensial akibat polusi lebih 
besar daripada keuntungan potensial dari penebangan hutan. Seharusnya ada jalan 
untuk mengatur supaya pohon-pohon tersebut tetap tegak berdiri.
 Sifat dari perencanaan ini bergantung dari apakah masyarakat memberi saya hak 
untuk menebangi pohon atau menjamin Anda atas hak mendapatkan air bersih. Jika 
mereka menjamin hak Anda, maka Anda menang. Keuntungan potensial saya adalah 
$100, terlalu sedikit untuk menggantikan kerugian Anda yang $1.000. Tetapi jika saya 
mempunyai hak absolut untuk menebangi pohon saya, Anda akan menemukan bahwa 
saya layak dibayar hingga $1.000 untuk pelayanan lingkungan untuk melestarikan 
pohon dan mengurangi erosi. Bagaimana pun juga, pohon-pohon tersebut akan tetap 
berdiri. Dan pemberian suatu hak dapat menentukan siapa yang diuntungkan dan 
siapa yang dirugikan.
 Namun, terdapat biaya transaksi yang terkait dengan penegakan hak dan negosiasi 
pembayaran. Biaya-biaya ini dapat sangat tinggi jika ada berbagai sumber eksternalitas 
dan banyak yang bergantung padanya. Biaya-biayanya dapat jauh lebih meningkat jika 
kaitan antara sumber daya dan pengaruhnya tidak kuat, dengan tidak adanya lembaga 
bersama untuk membantu menyelesaikan masalah. Sayangnya, kebanyakan eksternalitas 
lingkungan yang berhubungan dengan penggundulan hutan dikarakterisasikan dengan 
sebuah kombinasi yang sulit dari sumber-sumber yang tersebar, dampak-dampak yang 
tersebar, dan tidak adanya lembaga penengah.

Hilangnya Keanekaragaman Hayati—
Sebuah Masalah Lokal dan Global
Keanekaragaman hayati adalah istilah yang ambigu, dan ambiguitas dapat menyebabkan 
kebingungan. Istilah ini digunakan dalam beberapa pengertian. Terkadang istilah 
ini mengacu kepada sumber daya biologi: kayu, kayu bakar, ikan, tanaman obat, 
lebah penyerbuk. Terkadang istilah ini berarti keanekaragaman mikroorganisme atau 
berbagai tanaman di dalam sebidang tanah. Dan terkadang, istilah ini menunjukkan 
keanekaragaman spesies, gen, atau ekosistem yang dilihat dari sudut pandang lokal 
atau global.
 Pengertian keanekaragaman hayati yang berbeda ini semuanya mengacu kepada 
aset alami yang berharga, dan semuanya saling melengkapi sampai batas tertentu. Akan 
tetapi, kegagalan dalam membedakan antara istilah-istilah ini dapat menyebabkan 
kesalahan kebijakan dan konseptual. Sebagai contoh, ada bukti bahwa keanekaragaman 
tanaman padi pada sebidang lahan pertanian meningkatkan jumlah panen dan 
mengurangi biaya. Namun demikian, bukan berarti bahwa pelestarian keanekaragaman 
hayati dari tanaman dan binatang hutan akan langsung meningkatkan produktivitas 
pada lahan pertanian.
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Sumber Daya Biologis Menyediakan Pelayanan yang Berharga secara Lokal
Sumber daya biologis lokal dan keanekaragaman hayati lokal mungkin adalah aspek 
dari keanekaragaman hayati hutan yang paling relevan dengan lingkungan hidup 
dan kesejahteraan. Keuntungan yang paling jelas berhubungan dengan pemanfaatan 
sumber daya biologis seperti kayu bakar, makanan, dan makanan ternak. Ini merupakan 
suatu bagian pendapatan yang cukup besar meskipun tidak diketahui secara akurat 
bagi orang yang hidup di dalam atau sekitar hutan (lihat Bab 3).
 Keanekaragaman hayati lokal yang lain mungkin sangat penting, tapi tidak 
diketahui dengan cukup baik. Berdasarkan Cassman dan Wood (2005, hal. 759) paling 
sedikit 80 persen dari 100 tanaman yang dapat dimakan di dunia, penyerbukannya 
dilakukan oleh hewan penyerbuk liar. Rickett dkk. (2004), pada sebuah penelitian di 
Kosta Rika, menunjukkan bahwa lebah dari fragmen hutan berkontribusi besar pada 
produktivitas kopi dan keuntungan dari bidang lahan pertanian yang berdekatan. 
Hal ini merupakan sebuah eksternalitas yang murni dan tidak tergantikan. Hutan 
mungkin juga mendukung pihak antagonis alamiah, seperti wabah. Atau, hutan juga 
dapat menyediakan makanan untuk makhluk yang menguntungkan selama musim 
kering ketika wabah tidak dapat menyerang lahan pertanian (Cassman dan Wood, 
2005, hal. 759). 
 Hubungan yang tidak terlihat ini dapat dengan mudah dihilangkan, dan mudah 
terganggu secara tidak sengaja. Pada prinsipnya, karena kebanyakan terjadi pada skala 
yang paling lokal dan berperan secara langsung terhadap lingkungan hidup, maka 
ada kemungkinan untuk menyiapkan lembaga pengelolaan lokal untuk menangani 
hal tersebut. Pada praktiknya, keuntungan ekologis ini mungkin tidak dengan segera 
tampak bagi pengelola lahan, dan terkadang tidak ada kuantifi kasi ilmiahnya. 

Ancaman Kepunahan Menarik Perhatian Kepada Pentingnya 
Keanekaragaman Hayati Secara Global
Bab ini berfokus kepada pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati secara global: 
gen, spesies, dan ekosistem yang berisiko mengalami kepunahan. Dengan adanya sifat 
global dari eksternalitas yang terlibat, hal ini merupakan tantangan serius. Pelestarian 
dari keanekaragaman hayati yang penting bagi dunia dimotivasi oleh ancaman yang 
terus berkembang terhadap kerugian yang tidak dapat diperbarui. Menurut Millennium 
Ecosystem Assessment (2005), tingkat kepunahan pada saat ini adalah sekitar 100 kali 
tingkat kepunahan sebelum manusia ada dan dapat meningkat hingga 10-100 kali 
lipat lagi.
 Ada dua alasan bagi dunia untuk mengkhawatirkan kerugian yang ada di depan 
mata ini. Yang pertama adalah sifatnya instrumental: pelestarian keanekaragaman 
hayati karena hal tersebut menyediakan pelayanan ekonomi yang spesifik atau 
dapat menghindarkan risiko tertentu. Yang kedua sifatnya intrinsik: pelestarian 
keanekaragaman hayati karena orang-orang meletakkan nilai estetik dan spiritual 
terhadap keanekaragaman hayati, atau karena nilai-nilai yang ada memang 
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mengharuskan pelestarian dilaksanakan. Pendukung pemikiran ini membenarkan 
pelestarian dari keanekaragaman ini sebagai tujuan yang inheren, sama halnya dengan 
mengurangi angka kematian bayi atau melestarikan karya-karya seni yang agung dari 
peradaban sebelumnya.
 Dapatkah pelestarian dari keanekaragaman hayati yang penting bagi dunia 
dibenarkan atas landasan instrumental? Kebanyakan produk farmasi yang bernilai 
dibuat dari tanaman tropis. Tetapi, kondisi demikian sampai sejauh ini belum 
mampu memicu pasar yang besar untuk hak-hak melakukan perencanaan biologi 
(bioprospecting). Hal ini dikarenakan perusahaan obat tidak mau membayar banyak 
untuk melakukan penjelajahan pada daerah-daerah yang khusus. Simpson, Sedjo, dan 
Reid (1996) memberikan penjelasan yang meyakinkan tentang alasannya. Pendekatan 
standar untuk bioprospecting sifatnya tidak terfokus, hanya sekadar berharap bahwa 
pemilihan organisme secara acak akan menghasikan bahan kimia yang menjanjikan 
untuk mengobati penyakit yang menjadi sasaran. Namun, dengan rendahnya tingkat 
kesuksesan dan adanya kesamaan yang tumpang tindih dalam hal muatan genetik 
antarbidang lahan hutan, tidak ada suatu lahan tersendiri yang cukup unik dan bernilai 
sangat tinggi. Perusahaan obat dapat terus menemukan contoh yang cukup untuk 
evaluasi, untuk beberapa dekade mendatang, bahkan dengan penggundulan hutan 
yang semakin pesat. Karena itu, bioprospecting telah gagal memberikan manfaat yang 
“mampu menghasilkan keuntungan” untuk membiayai pelestarian.
 Bioprospecting yang lebih terfokus mungkin akan memberikan nilai ekonomi 
yang lebih tinggi terhadap pelestarian. Contohnya, hutan yang mempunyai spesies 
liar yang berkerabat dengan spesies-spesies yang dieksploitasi secara komersial, seperti 
kopi, sayur-sayuran, dan buah-buahan, mungkin adalah sumber jangka panjang dari 
informasi genetik yang berguna untuk pertanian global, termasuk informasi mengenai 
wabah dan musuh alamiahnya. Pencarian yang lebih sistematis untuk aktivitas 
biologis tertentu, digabungkan dengan informasi yang lebih baik tentang distribusi 
keanekaragaman hayati, dapat menghasilkan biaya sewa bioprospecting pada tempat-
tempat tertentu.
 Terakhir, Millenium Ecosystem Assessment (2005) berpendapat bahwa hilangnya 
keanekaragaman hayati dan perubahan besar dalam hal kelebatan hutan yang terkait 
dengannya dapat memicu perubahan yang tiba-tiba, tidak dapat tergantikan, dan 
berbahaya. Ini termasuk perubahan iklim secara regional, termasuk efek umpan 
balik yang secara teoretis mengubah hutan hujan menjadi savana; dan munculnya 
patogen-patogen baru seiring meningkatnya perdagangan daging hewan hutan yang 
ikut memperbanyak kontak antara hewan dengan manusia.
 Pendapat-pendapat instrumental untuk melestarikan keanekaragaman hayati 
secara global masih terhitung spekulatif dan tidak terfokus. Sebaliknya, dasar pemikiran 
intrinsik untuk melakukan pelestarian (sebagai nilai fundamental) bernilai tinggi 
dalam etika, estetika, dan agama. Pendekatan yang berbeda ini menyebabkan sebuah 
perumusan kebijakan keanekaragaman hayati yang memberikan “nilai keberadaan” 
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pada pemeliharaan keanekaragaman. Survei-survei memperlihatkan adanya keinginan 
besar untuk membiayai pelestarian keanekaragaman itu, setidaknya di negara-negara 
industri, walaupun kebenaran dari pilihan tersebut dipertanyakan. Pendanaan untuk 
Global Environment Facility dan untuk lembaga swadaya masyarakat yang besar dan 
berorientasi terhadap pelestarian merupakan bukti kuat dari adanya keinginan untuk 
membiayai.
 Ilmu pengetahuan biogeografi memberikan pemahaman penting tentang 
perancangan dan pembidikan geografi s dari kebijakan tentang hutan yang bertujuan 
mengurangi kepunahan. Pertama, dari biogeografi , kita mengetahui bahwa spesies 
dan aspek keanekaragaman hayati lainnya tidak terdistribusi secara merata di seluruh 
bumi (Mace, Masundire, dan Baillie, 2005, hal. 90-91). Spesies vertebrata lebih 
banyak terdapat di sekitar khatulistiwa. Spesies endemik (yang memiliki jangkauan 
sempit) cenderung berkelompok di pulau-pulau atau puncak-puncak gunung. Dan 
sebuah analisis dari titik-titik pusat keanekaragaman hayati didapati bahwa setengah 
dari jumlah spesies tanaman berpembuluh hanya terdapat pada 1,4 persen dari 
seluruh permukaan tanah di bumi (Myers dkk., 2000). Ilmuwan pelestarian yang 
lain menekankan, betapa baiknya jika tempat-tempat berlangsungnya proses-proses 
ekologis yang unik, seperti migrasi massal hewan liar, atau lokasi yang tampaknya 
menghasilkan spesies baru dijaga dengan baik (Burgess dkk., 2006).
 Kedua, salah satu keteraturan yang paling lama diketahui pada ekologi 
menghubungkan daerah habitat dengan jumlah spesies di habitat tersebut. Jika 
habitat ini menyusut, maka makin sedikit tempat untuk spesies tertentu, dan 
makin sedikit ruang bagi pemangsa yang membutuhkan jangkauan yang luas untuk 
mempertahankan populasinya yang baik bagi pertumbuhan. Seperti yang biasanya 
dirumuskan, pengurangan 90 persen pada suatu daerah mengakibatkan pengurangan 
jumlah spesies pendukung sebesar kira-kira 30 persen. Bagi kaum optimis, hal ini 
bukanlah hasil yang terlalu buruk; gelas yang hampir kosong seluruhnya adalah tetap 
saja, pada dasarnya, masih lebih dari setengah penuh. Pelestarian hanya 10 persen 
dari bioma hutan yang asli secara teoretis dapat mempertahankan lebih dari setengah 
keanekaragaman hayati yang aslinya.
 Ketiga, bagaimanapun juga, fragmentasi hutan lebih jauh lagi dapat mengurangi 
prospek suatu spesies dan ekosistemnya untuk bertahan hidup. Dibandingkan bagian 
hutan yang besar, bagian yang kecil dengan total luas daerah sama, lebih terbuka 
terhadap tekanan alam dan manusia seperti angin, api, dan perburuan. Spesies 
yang hanya dapat hidup di hutan membutuhkan blok-blok habitat yang besar dan 
berdampingan sulit berkembang pada fragmen yang tersebar secara luas melalui matriks 
lahan atau pemukiman yang tidak menguntungkan bagi spesies tersebut (Laurance 
dkk., 2002). Ketika fragmentasi meningkat dan konektivitas melemah, prospek bagi 
spesies-spesies ini semakin memburuk secara drastis (Kotak 4.1).
 Keempat, kepunahan tidak terjadi segera setelah suatu habitat hilang. Hubungan 
antara spesies dengan daerahnya berlangsung dalam jangka panjang. Tempat-tempat 
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Bayangkan sebuah papan permainan berisi 
berbagai lahan berhutan atau bidang tanah 
di di suatu daerah yang merupakan koridor 
keanekaragaman hayati. Awalnya tanah 
tersebut seluruhnya berhutan, dan suatu 
spesies hewan bebas berpindah dari satu 
tempat ke tempat lain. Lalu para penghuni 
datang, dan secara acak mengubah beberapa 
lahan menjadi sebuah ladang yang tidak 
lagi berguna bagi spesies hewan tersebut. 
Bagaimana jumlah tanah yang diubah 
penggunaannya memengaruhi kemampuan 
hewan itu untuk melintasi koridor 
tersebut?
 Sebuah perhitungan matematis yang 
mengejutkan mengatakan bahwa hewan 
tersebut selalu dapat menemukan jalan 
ketika persentase alih fungsi lahannya di 

bawah 41 persen, tapi tidak akan pernah 
menemukan jalan ketika persentasenya lebih 
tinggi dari 41. Walaupun hasil ini sudah 
dirancang secara khusus, hal ini mengacu 
kepada kemungkinan terjadinya kehancuran 
ekologi yang cepat dan tidak terduga, seiring 
meningkatnya kegiatan penggundulan hutan. 
Hal ini juga menggarisbawahi kepentingan 
potensial dari pengelolaan tingkat lahan untuk 
keanekaragaman hayati di tempat-tempat yang 
lahan hutan dan pertaniannya saling berbaur. 
Keputusan-keputusan di tingkat lahan 
pertanian tentang panen, mempertahankan 
keindahan hutan, dan menciptakan pagar 
hidup dapat membuat perbedaan besar dalam 
hal pelestarian keanekaragaman hayati.

Sumber: Berdasarkan Forman, tahun 1995.

Kotak 4.1  Fragmentasi Hutan Dapat Memicu Kehancuran Ekologi Sekitarnya 

yang mengalami kehilangan habitat secara cepat mungkin akan tetap memiliki spesies-
spesies yang asli, tapi dalam waktu tertentu mungkin tidak lagi. Brooks, Pimm, dan 
Oyugi (1999) memperkirakan bahwa fragmen yang baru diisolasi sebesar 1.000 hektar 
akan mengalami kehilangan spesies sebanyak kira-kira setengahnya dalam waktu 
50 tahun. Rosenzweig (2001, 2003) berpandangan lebih jauh dan lebih ekstrem. 
Menurutnya, dalam jangka waktu yang sangat panjang, kehilangan spesies sebanding 
dengan hilangnya habitat karena iklim dan guncangan penyakit terus berlanjut 
menyebabkan kepunahan, sementara tingkat penciptaan spesies baru sebanding 
dengan luas habitat. Jadi ia berpendapat bahwa 90 persen hilangnya habitat pada 
akhirnya berakibat pada hilangnya spesies sebesar 90 persen. Ia tidak mengatakan 
apakah penyesuaian tersebut memakan waktu beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, 
atau lebih lama lagi.
 Yang terakhir, perubahan iklim yang drastis memberikan alasan lain mengapa 
konektivitas itu penting, dan mengapa penyesuaian drastis dari Rosenzweig mungkin 
akan terjadi dalam waktu dekat. Spesies hewan dan tumbuhan beradaptasi pada kisaran 
temperatur tertentu. Ketika temperatur dunia naik, ketahanan dari beberapa spesies 
akan bergantung dari kemampuan mereka untuk bermigrasi ke daerah yang lebih sejuk 
temperaturnya, pada dataran yang lebih tinggi, atau yang garis lintangnya lebih tinggi. 
Jika konektivitasnya tidak memadai pada habitat yang ada, spesies-spesies ini mungkin 
tidak akan mampu bermigrasi dan akan terperangkap dalam kondisi temperatur tinggi 
dan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi mereka. Penyakit-penyakit yang 
dipicu oleh iklim dapat memperburuk keadaan.
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 Pendalaman tentang biogeografi  ini memberikan berbagai pelajaran penting 
mengenai kebijakan:

Pelestarian keanekaragaman hayati yang penting bagi dunia membutuhkan 
perhatian dan sumber daya terfokus pada tempat-tempat tertentu. Pendekatan 
ini mungkin akan bertabrakan dengan norma-norma lainnya dalam 
mengalokasikan sumber daya di antara berbagai negara dan tempat. Bagian 
dari keanekaragaman hayati yang dimiliki suatu negara, misalnya, mungkin 
berbeda dari bagian populasi atau kemiskinannya.

Ancaman kepunahan yang paling mendesak sebagian besar berada di dalam dan 
di sekitar lahan mosaik yang terfragmentasi, di mana habitat telah menyusut 
drastis dan menjadi terfragmentasi. Di sini, hidup spesies dan ekosistem tidak 
akan lama lagi. Ada kesempatan singkat dalam beberapa dekade mendatang 
untuk merombak bentang alam ini dan membuatnya lebih dapat ditinggali, 
khususnya oleh spesies yang paling terancam punah, sementara kegunaannya 
untuk pertanian dan pemukiman manusia dapat dipertahankan (McNeely dan 
Scherr, 2003; Rosenzweig, 2003). Pengurangan fragmentasi dan mendorong 
konektivitas adalah bagian penting dari program ini.

Tingkat ancaman tergolong rendah pada bidang hutan yang besar dan tidak 
terfragmentasi. Kendati demikian, daerah-daerah yang kaya akan spesies ini 
adalah contoh tak tergantikan dari proses ekologi skala besar dalam habitat 
yang menyerupai alam. Daerah-daerah ini juga menawarkan jaminan 
bahwa iklim tidak akan berubah, menjaga agar arah migrasi suatu spesies 
tidak terganggu akibat naiknya temperatur. Intervensi kebijakan sekarang 
ini untuk menghentikan dinamika pengubahan lahan yang tidak terkendali 
dapat menentukan apakah, pada abad yang akan datang, lahan-lahan ini 
dapat menyokong vitalitas ekologi atau apakan mereka akan tumbuh secara 
terfragmentasi, sehingga membuat spesies-spesiesnya terancam punah.

Bagaimana Penggundulan Hutan Memengaruhi 
Air, Udara, dan Cuaca?
Air yang bersih mengalir dari sisi bukit yang berhutan, sedangkan aliran berlumpur 
dari lereng yang curam dan gundul. Pengamatan ini sering digunakan untuk refl eksi 
demi membenarkan dilakukannya pelestarian hutan, tetapi dalam beberapa dekade 
terakhir, penelitian ilmiah telah memperbaiki pemahaman orang-orang mengenai 
bagaimana penggunaan hutan dan tanah dapat berpengaruh terhadap banjir, 
sedimentasi, longsor, dan aliran air di musim kemarau. Walaupun beberapa aspek 
dari hubungan ini terus diperdebatkan, pesan keseluruhannya tetaplah jelas, bahwa  
hubungan hidrologi dengan hutan hanya mempunyai perbedaan tipis. Dampak 

•

•

•
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terhadap hidrologi dari perubahan penggunaan hutan dan lahan bergantung secara 
sistematis, dan dapat dijelaskan pada cara dan lokasi perubahan tersebut terjadi.
 Pelurusan hal-hal ilmiah sangatlah penting. Contohnya, Aylward (2005) 
melaporkan suatu penelitian dampak potensial dari penanaman kembali lahan 
penggembalaan di sekitar waduk PLTA di Kosta Rika untuk mengurangi aliran 
sedimen yang masuk. Penelitian ini mendapati bahwa penanaman kembali seluas 1 
hektar akan mengurangi sedimentasi dan memperkirakan keuntungannya, dalam hal 
peningkatan jangka waktu penggunaan waduk, menjadi $74 per hektar yang ditanami 
kembali. Namun, penelitian ini juga mendapati bahwa konsumsi air yang tinggi oleh 
pohon-pohon akan mengeringkan waduk itu, sehingga menimbulkan biaya yang 
potensial akan lebih besar dan menimbulkan kerugian karena pengurangan keluaran 
listrik selama tahun-tahun kemarau.
 Pertimbangkan juga diagnosis dari bencana banjir tahun 1998 pada Sungai 
Yangtze di Cina. Banjir ini dianggap terjadi karena penggundulan hutan, dan reaksi 
kebijakan yang cepat adalah penutupan industri penebangan kayu di Cina. Gerakan 
ini merusak penyerapan tenaga kerja domestik dan menempatkan tekanan yang 
meningkat pada hutan dengan tingkat keanekaragaman hayati tinggi yang penting 
di Asia Tenggara dan di tempat-tempat lain. Tapi sampai sejauh mana penggundulan 
hutan dapat dipersalahkan? 
 Analisis berikutnya menunjukkan gambaran yang kompleks (Yin dan Li, 2001). 
Dimulai dari pembangunan Great Jinjiang Levee pada tahun 1548, dan semakin 
pesat dalam 50 tahun terakhir ini. Hasilnya, banyak perubahan dalam penggunaan 
lahan mengurangi kemampuan daerah resapan air Yangtze untuk menampung aliran 
air dari puncak. Aliran ini, yang dulunya mencakup daerah pinggiran sungai yang 
luas, sekarang semakin dibatasi oleh banyak bendungan dan tanggul. Sejak tahun 
1949, 50 kilometer kubik danau telah dipakai untuk pertanian, mengurangi kapasitas 
penyimpanan danau hingga sepertiganya dan melumpuhkan kekuatan danau untuk 
menahan banjir. Endapan lumpur berat telah membuat sungai lebih dangkal, sehingga 
meningkatkan kemungkinan terjadinya banjir. Penggundulan hutan dan penggunaan 
lahan lainnya telah meningkatkan persentase jumlah daerah resapan air yang rawan 
erosi, dan dengan demikian, pada jangka panjang tampaknya menyebabkan terjadinya 
endapan. Tetapi, pengamatan selama lebih dari 30 tahun tidak menunjukkan hubungan 
antara endapan dan penggundulan hutan, sehingga menunjukkan bahwa mungkin 
dibutuhkan waktu 10 tahun bagi erosi untuk berubah menjadi sedimen di sungai. 
Jadi, dalam konteks hidrodinamika yang kompleks dari lembah sungai yang luas, tidak 
sepenuhnya jelas pada tingkatan apa larangan penebangan hutan dapat mengurangi 
risiko terjadinya banjir di masa depan atau bagaimana hal tersebut membandingkan 
dengan strategi alternatif pengelolaan daerah resapan air.
 Untuk membantu meluruskan hal-hal yang ilmiah, bagian ini sangat mengandalkan 
kajian yang komprehensif dan tajam dari Bruijnzeel (2004) dan Bruijnzeel dkk. (2005), 
Bonell dan Bruijnzeel (2005), Calder (2005), CIFOR dan FAO (2005), dan van 
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Noordwijk dkk. (2006). Pembaca yang tertarik dapat merujuk kepada karya-karya 
ini untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

Dari Lahan Pertanian hingga Lembah Sungai: Kebijakan pada 
Skala yang Berbeda
Interaksi antara manusia, curah hujan, tanah, dan vegetasi berbeda-beda pada skala 
yang berbeda. Pertama, kebanyakan fenomena penting pada skala yang lebih kecil 
semakin kecil kepentingannya pada skala yang lebih besar (Kiersch dan Tognetti; 
Calder, 2005). Lihatlah erosi dan sedimentasi. Erosi dapat terjadi lebih parah pada 
bidang yang curam, menyumbat aliran lokal dengan sedimen. Pada skala ini, tindakan 
untuk mencegah erosi dan sedimentasi dapat menghasilkan dampak yang langsung 
dirasakan. Tetapi pada tingkat daerah resapan air yang besar, erosi pada tanah yang 
tinggi tidak secara langsung menjadi sedimentasi jauh di hilir. Hal ini dikarenakan 
bagian mana pun dari sedimen harus menempuh perjalanan panjang dari sisi gunung 
hingga ke mulut sungai. Perjalanan ini dapat berlangsung selama beberapa dekade, atau 
malah tidak akan pernah selesai karena sedimen tersebut tersangkut di suatu tempat 
di tengah perjalanannya (Chomitz dan Kumari, 1998).
 Kedua, keadaan ekonomi dan politik dari pengelolaan daerah resapan air berbeda-
beda tergantung skalanya. Pada daerah resapan air yang kecil (10-100 kilometer 
persegi) mungkin relatif mudah untuk mengorganisasikan komunitas lokal untuk 
menghadapi masalah-masalah yang dapat dengan jelas dimengerti, seperti erosi atau 
risiko tanah longsor. Lembah sungai yang besar membutuhkan lembaga yang lebih 
kompleks dan luas untuk menegosiasikan kepentingan antara populasi hulu dan hilir. 
Tetapi hasil dari kerja sama pada skala ini mungkin dapat dipertimbangkan. Populasi 
kota mungkin mau membayar jumlah yang cukup besar untuk mengurangi risiko 
banjir, kerusakan sedimen terhadap waduk, atau polusi pada persediaan air kota. Jika 
mereka dapat melakukannya dengan membayar populasi hulu yang miskin untuk 
melestarikan hutan, maka akan tercipta hasil yang menguntungkan bagi berbagai 
lapisan masyarakat; banjir dan kemiskinan dapat dikurangi, dan sebagai dampak 
sampingannya, keanekaragaman hayati dapat terjaga. 
 Dengan latar belakang ini, perhatikan bagaimana perubahan pada kelebatan hutan 
dan penggunaan lahan memengaruhi fungsi hidrologis yang dipedulikan masyarakat, 
pada dua skala: setempat dan luas.

Bencana Lokal Dipengaruhi oleh Berbagai Variabel
Hutan-hutan mengubah aliran air melalui berbagai cara. Pada gambaran yang populer, 
pohon adalah seperti spons, menyerap air dan melepaskannya kemudian. Tetapi ini 
merupakan metafora yang kurang memadai dan tidak lengkap (Bruijnzeel, 2004). 
Permukaan tanah hutan, dengan sampah daun dan tanah yang berpori, dapat dengan 
mudah mengakomodasi curah hujan yang tinggi. Air merembes masuk ke tanah hingga 
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tanahnya jenuh. Pada hal ini permukaan tanah hutan bertindak sebagai spons. Tetapi 
pohon berperilaku seperti air mancur, memompa air keluar dari tanah dan mengubah 
bentuknya menjadi uap air di udara.1 Hujan juga melekat pada dedaunan pohon, dan 
menguap lagi tanpa pernah menyentuh tanah. Dampak penggundulan hutan pada 
ketersediaan air, banjir kilat, dan musim kemarau bergantung pada apa yang terjadi 
pada pengaruh-pengaruh yang saling bertentangan antara infi ltrasi dan transpirasi 
penguapan, spons lawan air mancur.
 Mengganti hutan yang sudah tua dengan hutan pertanian yang tua tidak banyak 
mengubah transpirasi penguapan, dan berdampak kecil pada produksi air. Namun 
perubahan permanen dari hutan menjadi lahan penggembalaan, lahan pertanian yang 
dipanen tahunan, atau pada jangka pendek, mengurangi transpirasi penguapan dan 
meningkatkan produksi air dari sebidang lahan. Pada titik ini terdapat konsensus 
ilmiah yang kuat. Mengubah hutan tropis yang lembab itu secara kasar sama 
dengan meningkatkan curah hujan 300 milimeter setahun, dalam hal produksi air. 
Itu sebabnya, program Working for Water di Afrika Selatan memberikan bayaran 
untuk menghilangkan spesies pepohonan yang mengganggu untuk meningkatkan 
ketersediaan air pada daerah yang kering. Program ini memperkerjakan 21.000 
penduduk miskin dan menyediakan air ke Capetown dengan biaya 90 persen di 
bawah alternatifnya; yakni membangun dam (van Wilgen dkk., 2002).

Banjir dan Keteraturan Aliran
Efek penggundulan hutan pada waktu aliran saat musim banjir dan di musim kering 
lebih sulit diprediksi dan juga sensitif terhadap keseimbangan antara dampak infi ltrasi 
dan transpirasi penguapan. Penggundulan hutan cenderung meningkatkan risiko 
banjir karena dua alasan. Pertama, dengan efek “pohon sebagai air mancur” yang 
lebih kecil, tanah mempunyai kemungkinan lebih besar untuk dipenuhi oleh air. 
“Spons” menjadi terisi lebih awal di musim hujan, dan menyebabkan hujan yang 
selanjutnya mengalir begitu saja dan meningkatkan risiko banjir. Kedua, penggundulan 
hutan sering menyebabkan tanah menjadi padat dan kemampuan untuk menyerap 
hujannya berkurang. Secara lokal, ini menyebabkan lebih cepatnya aliran sungai 
bereaksi terhadap hujan dan potensial terjadinya banjir dadakan juga lebih besar. 
Inilah sebabnya, beberapa perusahaan PLTA di sepanjang sungai di Kosta Rika 
menginvestasikan $1,5-5 pada perlindungan daerah resapan air per kilowatt yang 
dihasilkan setiap tahun (Rojas dan Aylward, 2002). PLTA kecil ini (6-17 megawatt) 
tidak mempunyai bendungan penyimpanan, sehingga listrik keluarannya akan paling 
besar ketika air mengalir dengan merata pada kapasitas turbin mereka.

Aliran pada Musim Kering
Yang lebih kontroversial adalah dampak penggundulan hutan pada musim kering. 
Di sini ada kesenjangan yang besar antara pandangan populer bahwa penggundulan 
hutan mengeringkan sumber air, dan bukti ilmiah yang secara kuat mengindikasikan 
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aliran yang lebih tinggi, bukan lebih rendah, setelah penggundulan hutan. Kajian 
yang menyeluruh oleh Bruijnzeel (2004) menemukan bahwa hanya pada dua kasus 
yang terdokumentasi terjadi aliran yang lebih rendah. Tetapi ia menekankan perlunya 
penelitian lebih lanjut. Teorinya, penggundulan hutan dapat mengurangi aliran pada 
musim kering dalam beberapa kondisi berikut:

Pola penggunaan tanah yang baru menghasilkan tanah yang sangat padat, 
sehingga kerugian akibat kurangnya hujan yang turun melampaui keuntungan 
dari penutupan “air mancur” (Bruijnzeel, 2004). Hal ini dapat terjadi ketika 
ternak atau mesin dapat menyebabkan kepadatan tanah yang parah, ketika 
terjadi pembangunan jalan, atau ketika kebakaran hutan telah mendegradasi 
lahan. Dengan kata lain, penggunaan lahan setelah penggundulan hutan jauh 
lebih penting daripada sekadar penggundulan hutan itu sendiri.

Curah hujan tahunan tinggi dan terkonsentrasi pada musim penghujan.

Tanah mempunyai kapasitas penyimpanan air yang cukup besar atau 
merupakan zona yang penting untuk pengisian kembali.

Sedimentasi dan Erosi
Pikirkan tentang endapan atau sedimen, dan Anda akan mengerti mengapa pengelolaan 
daerah resapan air itu lebih dari sekadar keputusan-keputusan sederhana tentang berapa 
banyak pohon yang akan dipertahankan atau ditanam (Van Noordwijk dkk., 2006). 
Pertama, orang memberikan nilai yang berbeda-beda pada sedimen. Pengurangan 
sedimen adalah pelayanan bagi pelaku irigasi di hilir, pemilik dam, pabrik penyaring 
air, tapi tidak demikian bagi petani yang bergantung pada sedimen untuk membuat 
tanah mereka tetap  subur.
 Kedua, penggundulan hutan tidak serta merta menyebabkan erosi, yang merupakan 
sumber utama dari sedimen. Ketika banjir, apa yang penting adalah bagaimana tanah 
tersebut digunakan setelah hutan ditebang, dan terutama apakah sampah dedaunan 
akan dibiarkan. Tingkat erosi secara umum adalah 0,2 ton per hektar bila ada hutan 
dan 0,6 pada tanah perkebunan dengan tanah yang tertutup, tetapi diamati lebih dari 
50 ton per hektar untuk tanah perkebunan tanpa sampah daun (Wiersum, 1984, 
dikutip di Bruijnzeel, 2004). Jalan hutan menghasilkan erosi per hektar yang lebih 
besar dibandingkan tanah yang digunakan untuk pertanian. Ziegler dkk., (2004), 
pada penelitian di daerah resapan air di Th ailand utara, mendapati bahwa jalan yang 
tak beraspal mengantarkan sedimen sebanyak yang dialirkan oleh lahan pertanian, 
meskipun lahan tersebut luasnya 24 kali lipat.
 Ketiga, beragam pengaturan atas masalah penggunaan lahan. Van Noordwijk 
dkk. (2006) membuat simulasi dampak sedimentasi terhadap beberapa kombinasi 
yang berbeda dari tanaman kopi yang bebas rumput dan hutan pada lereng bukit di 
Sumatra. Pemertahanan 25 persen pada bagian bawah lereng mengurangi sedimentasi 
sebesar 93 persen dibandingkan dengan tiadanya hutan. Pelestarian hutan sebagai 
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penyangga di daerah lainya di lereng perbukitan terbukti jauh lebih tidak efektif. 
Intinya, pengelolaan daerah resapan air untuk pengurangan sedimen melibatkan 
banyak pilihan, dengan konsekuensi yang berbeda untuk pendapatan, keanekaragaman 
hayati, dan hasil-hasil lingkungan lainnya.

Tanah Longsor
Hutan-hutan dapat memberikan perlindungan terhadap tanah longsor di daerah 
dangkal. Perotto-Baldiviezo dkk. (2004) meneliti jumlah kejadian tanah longsor 
setelah Topan Mitch di daerah resapan air Nikaragua. Mereka mendapati bahwa 
kurang dari 1 persen tanah yang tertutupi hutan dipengaruhi oleh tanah longsor, 
terlepas dari kemiringan tanah tersebut. Untuk tanah yang gundul (karena baru 
dipanen) jumlah kejadian ini melonjak dari hampir nol persen pada tanah datar 
menjadi 7,5 persen pada tanah dengan lereng 10 persen, dan 10 persen ketika ada 
bagian lerengnya 20 persen. Tetapi beberapa kejadian tanah longsor tetap terjadi, 
terlepas bagaimanapun juga kondisi kelebatan hutannya.

Kualitas Air
Perlindungan air perkotaan secara potensial merupakan manfaat paling penting yang 
disediakan oleh hutan. Penyaringan dan pemrosesan air minum membutuhkan biaya 
yang tidak sedikit. Hutan dapat mengurangi biaya tersebut, baik secara aktif dengan 
menyaring, atau secara pasif, dengan menjadi pengganti bagi perumahan atau pertanian 
yang menghasilkan air yang bersih.
 Sebuah contoh adalah daerah resapan air New York (National Research Council, 
Water Science and Technology Board, 2004, hal. 156-58). Selama beberapa dekade, 
kota ini telah membiarkan air tanpa pemrosesan, dari daerah resapan airnya yang seluas 
5.000 kilometer persegi. Pada pertengahan tahun 1990, kualitas air mulai memburuk, 
dan pemerintah dihadapkan dengan prospek kerugian $6-8 miliar (pada biaya operasi 
dan pemeliharaan) untuk pabrik pemrosesan air agar mampu memenuhi standar.
 Malahan kota ini mengembangkan program yang inovatif untuk melindungi 
daerah resapan air, dengan biaya $1-1,5 miliar. Sekitar $250 juta digunakan untuk 
membeli dan melindungi tanah (meskipun bukan hutan). Tetapi rencana ini juga 
mencakup aktivitas untuk mengurangi polusi air. Yang penting, program ini sejalan 
dengan para petani penghasil produk susu untuk mengelola kotoran hewan dan nutrisi 
yang terkandung dalam air yang tidak terserap.
 Contoh ini mungkin dapat diaplikasikan secara luas. Dudley dan Stolton (2003) 
mendapati bahwa 18 dari 42 kota tropis di dunia mengambil airnya langsung dari 
daerah yang dilindungi. Penelitian hal ini lebih lanjut akan dapat mengidentifi kasi 
kota yang mengambil air minum mereka dari daerah resapan air di hutan yang kecil 
dan curam. Dalam kondisi ini, nilai publik dari perlindungan daerah resapan air 
tampaknya menyaingi nilai penghargaan untuk dilakukannya perlindungan atau 
degradasi hutan.
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Geografi Bahaya Lokal
Nelson dan Chomitz (2006) meneliti berbagai potensi terjadinya risiko bahaya lokal 
dan kemiskinan pada dua negara berbukit di Amerika Tengah, yaitu Honduras dan 
Guatemala. Penulis mendefi nikan zona kritis daerah resapan air sebagai lokasi pertemuan 
hutan dengan lahan pertanian pada sebuah lereng. Inilah lokasi, dengan penggundulan 
hutan terjadi paling pesat dan menyebabkan erosi paling dini. Mereka lalu mendefi nisikan 
“sensitivitas” daerah resapan air sebagai persentasenya di dalam zona kritis.
 Daerah resapan air yang sensitivitasnya tinggi di Guatemala (lebih dari 20 
persennya dalam kondisi kritis) luasnya mencakup 22 persen dari luas negara tersebut, 
tetapi didiami oleh 43 persen rakyat miskin dan meliputi 54 persen hutan pegunungan 
dari seluruh negara. Tingkat kemiskinan pada daerah resapan air ini mencapai 
70 persen, dibandingkan dengan 53 persen untuk negara itu secara keseluruhan. 
Gambar 4.1 menunjukkan bahwa seluruh daerah resapan air yang sensitif mempunyai 
tingkat kemisikinan yang tinggi. Nelson dan Chomitz (2006) juga mendapati bahwa 
hubungan antara kerentanan hidrologi dan kemiskinan lebih kuat ketika daerah-daerah 
resapan air yang lebih kecil ikut diperhitungkan. Penelitian tersebut berfokus pada 
eksternalitas lokal, dengan rakyat miskin yang menyebabkannya sekaligus menanggung 
bebannya. 

Gambar 4.1 Daerah resapan air Kritis di Guatemala Mempunyai Tingkat Kemiskinan 
yang Tinggi

Sumber: Nelson dan Chomitz (akan diterbitkan)
Catatan: Besarnya gelembung menandakan angka absolut dari penduduk miskin di daerah 
resapan air.
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 Pada skala global, Dilley dkk. (2005) menggunakan kriteria topografi s dan geologis 
untuk mengidentifi kasi daerah di seluruh dunia yang berisiko terkena longsor. Daerah 
dengan hubungan angka kematian tertinggi akibat tanah longsor, termasuk sepanjang 
punggung pegunungan Amerika Latin, Sumatra, Papua Nugini, dan Filipina, dan 
batas antara India dan Myanmar ditunjukkan pada Peta 4.1.2 Karena puncak gunung 
cenderung menyimpan berbagai spesies yang khusus dan terbatas, peta risiko longsor 
hampir sama dengan peta ancaman kepunahan (lihat Peta 1.8).

Dampak Meluasnya Dapat Menjadi Besar
Kita beralih dari dampak lokal dari penggundulan hutan menuju dampak meluasnya, 
yang dirasakan pada radius puluhan atau ratusan kilometer.

Banjir di Tempat Jauh
Karena populasi dataran rawan banjir di kota meningkat cepat, kerawanan manusia 
dan ekonomi terhadap risiko banjir juga meningkat. Tetapi beberapa ahli hidrologi 
meragukan apakah penggundulan hutan di hulu dalam skala besar mempunyai dampak 
yang cukup besar pada populasi hilir yang jaraknya jauh. Mereka berpendapat bahwa 
hujan badai yang kecil, melewati lembah sungai yang besar, hanya memengaruhi 
satu anak sungai pada satu waktu, sehingga efek banjir makin bertambah ketika 
hujan mencapai kota di bawah cabang utama sungai. Badai yang sudah cukup besar 
untuk membasahi seluruh lembah sungai, menurut pendapat mereka, mungkin akan 
melampaui kemampuan lembah sungai untuk menyerap air ke dalam tanah. Badai 
yang besar akan menyebabkan banjir walaupun di sekitarnya banyak pohon.
 Argumen ini sulit diuji coba. Ada dua cara untuk mempelajari hubungan antara 
penebangan hutan dan banjir pada lembah sungai yang besar: melalui pembelajaran 
historis jangka panjang dan dengan simulasi. Setiap cara mempunyai keterbatasan. 
Pembelajaran historis mungkin akan cenderung membingungkan (seperti kenaikan 
irigasi atau pembangunan dam) dengan dampak yang sulit untuk dipisahkan dari 
dampak akibat penggundulan hutan. Sementara itu, simulasi sensitif terhadap 
kepercayaan dan rincian data terhadap curah hujan, tanah, dan aliran sungai.
 Hasil dari pembelajaran historis menghasilkan hasil yang kontras. Beberapa 
penelitian yang dikaji oleh Bruijnzeel (2004) di Asia Tenggara, menemukan tidak 
ada tanda meningkatnya aliran sungai yang mengikuti penggundulan hutan di seluruh 
lembah sungai. Sebaliknya, Costa, Botta, dan Cardille (2003) menemukan dampak 
yang besar dari penggundulan hutan pada aliran di tempat yang jauh jaraknya, di 
lembah Sungai Tocantin seluas 175.000 kilometer persegi. Mereka membandingkan 
aliran pada tahun 1949-1968 dan 1979-1998. Hanya 6 persen dari lembah sungai 
diubah menjadi lahan penggembalaan yang ditanami atau ladang pada tahun 1960, 
tapi pada tahun 1995 jumlahnya menjadi 49 persen. Penelitian itu mendapati bahwa, 
walaupun curah hujannya sama, aliran sungai pada musim hujan meningkat 28 persen 
di antara dua periode tersebut. Penulis berspekulasi bahwa perbedaan antara hasil-hasil 
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Peta 4.1  Risiko Kematian dari Daerah Longsor

Sumber: Dilley dkk., tahun 2005.

tersebut dan hasil di Asia Tenggara mencerminkan regenerasi secara natural yang lebih 
cepat pada daerah penelitian di Asia. Alih fungsi dari hutan utama menjadi perkebunan 
atau lahan penanaman kembali secara sekunder mempunyai efek yang kecil pada aliran 
hidrologis (walaupun mungkin mempunyai efek yang besar pada keanekaragaman 
hayati).
 Karena sulit untuk mengisolasi efek perubahan jangka panjang dan berskala dari 
penggunaan tanah melalui pengamatan, para peneliti beralih pada simulasi hidrologis. 
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Kemajuan dalam bidang pemodelan hidrologis telah menghasilkan perangkat-perangkat 
yang dapat mereproduksi perilaku daerah resapan air secara akurat, seperti Distributed 
Hydrology Soil Vegetation Model (Wigmosta, Vail, dan Wittenmaier, 1994). Model-
model ini melacak air dan aliran sedimen pada sejumlah bidang tanah, menggabungkan 
efek dari vegetasi dan geologi. Akurasi model ini disahkan dengan membandingkan 
prediksi model, berdasarkan catatan lapisan endapan, dengan catatan aliran sungai.
 Para ilmuwan mulai menggunakan model ini untuk menaksir dampak dari 
penutupan lahan pada daerah tropis. Contohnya adalah Th anapakpawin dkk. (2006), 
yang membangun dan mengesahkan sebuah model dari daerah resapan air Mae Charm 
(di Utara Th ailand) seluas 3.853 kilometer persegi menggunakan data yang terbatas 
tentang tanah dan lapisan endapan. Penulis menggunakan model ini untuk menaksir 
secara retrospektif dampak dari hilangnya sekitar 10 persen kelebatan hutan di daerah 
resapan air. Dengan menganggap yang lainnya tidak berubah, mereka menemukan 
bahwa penggundulan hutan akan meningkatkan aliran di musim hujan sebesar 2 persen 
dan di musim kering sebesar 4 persen. Namun perluasan irigasi ternyata berlawanan 
dengan dampak dari penggundulan hutan, sehingga mengurangi aliran keluar sebesar 
6 persen pada musim hujan dan 16 persen pada musim kering. Pekerjaan yang sedang 
berjalan mengembangkan cakupannya ke lembah sungai lainnya yang lebih luas dan 
periode yang lebih pendek.
 Douglas dkk. (2005, akan diterbitkan) telah menjalankan studi simulasi yang 
sama pada lembah sungai yang luas melalui daerah tropis. Mereka berupaya untuk 
menentukan apakah dan di mana penebangan hutan mempunyai dampak besar 
terhadap keanekaragaman hayati dan aliran air. Untuk tujuan ini, mereka membuat 
simulasi dari dampak hidrologis pada perubahan menyeluruh terhadap diubahnya 
hutan yang dianggap "kritis atau terancam” oleh WWF menjadi lahan pertanian.3 
Mereka menghitung perubahan hasilnya pada aliran sungai dan mengidentifi kasi 
daerah yang akan diharapkan mengalami peningkatan rata-rata aliran tahunannya 
sebesar lebih dari 25 persen. Asumsinya adalah besarnya kenaikan dapat dihubungkan 
dengan banjir yang kronis jika tidak dianggap bencana. (Dampak tepatnya sangatlah 
sensitif terhadap kondisi geografi  lokal dari dataran rawan banjir tersebut dan pada 
aliran puncak jam demi jam.) Penulis menemukan bahwa skenario hilangnya hutan-
hutan ini akan meningkatkan aliran sungai per tahun sebesar lebih dari 25 persen bagi 
sekitar 100 juta orang, kebanyakan pada dataran rawan banjir. Pada sembilan lembah 
sungai yang didiami oleh 55 juta orang, lebih dari 100 orang akan terkena dampaknya 
untuk setiap kilometer persegi hutan yang diubah. Hal ini merupakan indikator yang 
kasar dari suatu potensi untuk mengerahkan kepentingan di hilir untuk melestarikan 
hutan di pegunungan.
 Efektivitas biaya hidrologis dari kelebatan hutan mungkin akan meningkat 
dengan cara mengonsentrasikannya pada titik-titik hidrologis utama, titik, di 
mana penggundulan hutan mungkin mempunyai dampak terbesar terhadap hilir. 
Menggabungkan berbagai model dari penggundulan hutan dan fungsi hidrologis 
dapat membantu menunjukkan lokasi-lokasi ini dengan tepat.
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Kualitas Air
Apakah masuk akal untuk mengelola lahan di lembah sungai yang sangat luas untuk 
mengurangi sedimentasi bagi para pengguna di hilir? Walaupun sedimen berjalan 
lamban dari lereng ke lereng, sedimen dapat berpindah dengan cukup cepat dari 
pinggir sungai di daerah yang luas. Penelitian simulasi mendapati bahwa muatan 
sedimen di daerah resapan air seluas 2.500 kilometer persegi dapat mengurangi biaya 
secara efektif dengan menanami kembali lahan pertanian yang curam di dekat sungai 
(Khanna dkk., 2003). Walaupun temuan ini tampaknya nyata dan mencerminkan 
hasil dari daerah lokal yang disebutkan sebelumnya, hal ini berlawanan dengan 
strategi untuk melindungi hutan pegunungan yang jauh dari sungai-sungai besar. 
Ketika melakukan generalisasi dari analisis ini, perlu diingat bahwa tumbuhan selain 
pepohonan dapat menghentikan aliran sedimen tanpa menggunakan air sebanyak 
yang digunakan oleh pepohonan.

Dampak terhadap Iklim dan Udara
Kebakaran hutan mengeluarkan asap beracun dan menimbulkan kabut, mengganggu 
transportasi dan industri dan memicu penyakit pernapasan. Ini merupakan masalah 
kronis. Di Brasil, asap dari kebakaran hutan dan lahan dianggap sebagai masalah 
lingkungan yang besar oleh pemerintah municipio yang mewakili 39 juta orang. 
Masalah ini makin parah pada saat musim-musim kering (El Niño). Tacconi (2003) 
memperkirakan bahwa kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 1997-1998 
memengaruhi 110 ribu kilometer persegi di Indonesia dan Malaysia, memerlukan biaya 
pada gangguan kesehatan dan kerugian pada sektor industri sebesar $676-799 juta.
 Penggundulan hutan berpengaruh terhadap aliran angin, aliran uap air, dan 
penyerapan energi matahari. Maka, masuk akal bahwa penggundulan hutan juga 
memengaruhi iklim lokal. Tetapi sulit untuk memperkirakan dampaknya, yang 
mungkin berlaku secara berbeda pada skala yang berbeda, dari tingkat lahan 
hingga benua. Salah satu penelitian mendapati bahwa penggundulan hutan pada 
dataran rendah memindahkan formasi awan dan curah hujan ke tempat yang lebih 
tinggi (Lawton dkk., 2001). Penelitian lain mendapati adanya perubahan dalam 
pola angin darat-laut yang memengaruhi pembentukan awan dan curah hujan di 
dataran tinggi di kondisi pulau dan pantai tropis (van der Molen dkk., 2006). 
Penelitian yang lainnya membuat simulasi dampak suatu skenario penggundulan 
hutan secara global yang mungkin terjadi dalam abad ini terhadap iklim regional. 
Penelitian ini memprediksikan bahwa temperatur di Amazon akan meningkat 2 
derajat Celsius, sebagai tambahan dari dampak pemanasan global. Penelitian ini 
juga memprediksikan kemungkinan terganggunya pola musim hujan (Feddema 
dkk., 2005). Pada akhirnya, van der Molen dkk. (2006) dan peneliti lain mendalami 
kemungkinan dampak global dari penggundulan hutan secara luas, terutama untuk 
penggundulan hutan di pesisir dan kepulauan, yang mengganggu pola angin secara 
luas di atmosfer.
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Penggundulan Hutan Memicu Terjadinya Perubahan Iklim
Tidak perlu lagi diulang karya tulis yang sangat banyak jumlahnya mengenai perubahan 
iklim; untuk ringkasan yang sangat dapat diandalkan, lihat hasil kerja International 
Panel on Climate Change (Watson dan Tim Penulis Inti, 2001) dan Millennium 
Ecosystem Assessment (2005). Namun, tetap saja, ada tiga hal yang penting.
 Pertama, perubahan iklim benar-benar terjadi dan semakin mengancam manusia, 
perekonomian, dan lingkungan. Masyarakat di wilayah Arktik telah melihat bagaimana 
dataran es di sekitar mereka mulai mencair. Masyarakat di Andes perlu memulai 
membuat rencana untuk mengantisipasi kemungkinan hilangnya balok-balok es 
glasial, tempat mereka menggantungkan persediaan air mereka. Petani dan peternak 
miskin di dataran Sahel, yang sudah menghadapi iklim yang sulit dan berubah-ubah, 
mungkin akan mengalami kondisi yang makin parah. Bayangan di balik kemungkinan 
ancaman yang dapat diprediksi, bersifat nyata, tetapi belum dapat diperkirakan dalam 
bentuk perubahan cepat yang dapat menimbulkan bencana, seperti berhentinya arus-
arus di Samudera Atlantik atau perubahan besar pada iklim regional.
 Kedua, penggundulan hutan di daerah tropis merupakan sumber penting 
terciptanya efek rumah kaca, yang melepaskan 3,8 miliar ton karbondioksida setiap 
tahunnya (Achard dkk., 2004). Penggundulan hutan juga berperan dalam menghasikan 
sekitar 20 persen dari emisi karbondioksida yang dihasilkan manusia (House dkk., 
2006).
 Ketiga, mencegah penggundulan hutan dan mendorong dilaksanakannya 
regenerasi hutan mempunyai efek yang sama terhadap karbondioksida di atmosfer, 
yang terlepas dari tempat awalnya. Hal ini sangat berbeda dengan keuntungan 
lingkungan lainnya dari pelestarian hutan, yang bergantung pada kondisi lokal.
 Pengelolaan hutan mempunyai efek global pada gas-gas rumah kaca. Tetapi 
apakah secara ekonomi masuk akal jika kita secara aktif mengelola hutan-hutan 
untuk mengurangi emisi karbondioksida ke atmosfer (Kotak 4.2)? Apa yang menjadi 
kerugian dan keuntungan dari pemilik lahan? Bagaimana biaya dari pengurangan 
karbondioksida melalui pengelolaan hutan dibandingkan dengan pengurangan emisi 
karbondioksida dari transportasi, pembangkit listrik, dan pabrik?
 Pertimbangkan mula-mula dari biaya pengurangan emisi karbondioksida dari 
penggundulan hutan. Biaya bagi pemilik lahan bergantung pada:

Keuntungan per hektar yang harus dilepaskan akibat harus mempertahankan 
hutan daripada mengubahnya. 

Perbedaan dalam hal penyimpanan karbon antara hutan yang dilestarikan 
dengan sebidang lahan penggembalaan.

 Kedua pertimbangan ini berbeda jauh, bergantung dari fakor yang dibahas di Bab 
2: iklim pertanian, kesempatan pasar, dan teknologi. Data yang paling menyeluruh 
mengenai pertukaran-pertukaran ini telah dikumpulkan oleh program Alternative to 

•

•
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Kebanyakan dari kita masih ingat samar-samar, 
saat kita belajar biologi beberapa waktu lalu, 
bahwa pohon menyerap karbondioksida 
dan memproduksi oksigen. Tetapi itu baru 
sebagian, karena pohon juga menggunakan 
oksigen untuk bernapas dan melepas 
karbondioksida, seperti yang dilakukan oleh 
hewan. Pohon yang tumbuh menyerap lebih 
banyak karbondioksida dari atmosfer daripada 
menghasilkannya, dan mengikat karbonnya 
dalam wujud kayu, daun, dan organ lainnya. 
 Pohon yang mati, atau ditebang, 
membusuk atau dibakar. Karbon dalam 
organ-organnya dilepas ke udara sebagai 
karbondioksida. Karbon tanah mungkin akan 
terekspos dan hilang ke udara. Pada hutan yang 
sedang mengalami regenerasi, pohon yang 
tumbuh jumlahnya lebih banyak daripada 
yang mati, sehingga akumulasi karbonnya 
besar. Tetapi ketika pohon telah dewasa, 
akumulasi karbondioksida akan melambat. 
(Ada perdebatan tentang tingkat pengambilan 
karbon suatu hutan yang sudah tua.) 
 Apa artinya ini bagi dampak penggunaan 
alternatif lahan terhadap penyimpanan 
karbon?

Diubahnya hutan menjadi lahan 
penggembalaan atau lahan pertanian 
melepas karbondioksida ke udara, jadi 
melindungi hutan yang terancam dapat 
mengurangi emisi gas-gas rumah kaca.
Hutan yang sudah tua memertahankan 
persediaan karbon, tetapi tingkat akumulasi 
karbon per hektarnya rendah.
Reboisasi dan pengubahan lahan menjadi 
hutan menyerap karbondioksida dari 

•

•

•

atmosfer, menyimpan karbondioksida 
tersebut dalam kayu dan organ-organnya 
sepanjang hutan itu ada.
Perkebunan kayu menyerap karbondioksida 
seiring mereka tumbuh. Karbon yang ada 
diubah menjadi kayu atau kertas setelah 
ditebang. Karbon-karbon ini mungkin 
akan dilepaskan dengan cepat jika kayu ini 
dibuang atau dibakar. Tetapi penggunaan 
kayu untuk struktur bangunan mungkin 
akan bertahan lama sehingga karbonnya 
tidak kembali ke atmosfer.
Perkebunan dapat menciptakan bahan 
bakar dari atmosfer dengan menyerap 
karbondioksida dan mengubahnya 
menjadi biomassa. Ketika dibakar untuk 
dijadikan arang atau bahan bakar biologis, 
karbondioksida dalam jumlah yang sama 
dikembalikan ke atmosfer dalam siklus 
yang tertutup. Jadi tumbuhan untuk 
bahan bakar biologis sifatnya netral bagi 
karbon (tumbuhan ini tidak menambah 
karbondioksida ke udara) dan dapat 
menggantikan bahan bakar fosil, yang 
dapat memperparah pemanasan global.
Penebangan hutan melepas karbondioksida 
dari pohon-pohon yang dirusak, 
walaupun pemulihan hutan mungkin 
akan mengurangi sebagian dampak ini 
dalam waktu yang cukup lama. Kayu 
yang ditebang mungkin akan melepaskan 
karbon secara cepat ke udara jika dibakar 
atau dibuang hingga membusuk, atau 
secara perlahan jika digunakan untuk 
bahan bangunan. 

•

•

•

Kotak 4.2 Hutan dan Karbon: Pelajaran dari Biologi untuk Kebijakan Hutan
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Slash and Burn untuk sejumlah penggunaan lahan di hutan basah di Brasil, Kamerun, 
dan Indonesia (Tomich dkk., 2005). Untuk masing-masing penggunaan lahan, para 
peneliti menggunakan perhitungan keuntungan nilai bersih saat ini (pengukuran dari 
nilai tanah yang dikhusukan pada hal tersebut), jumlah karbon yang disimpan, dan 
tingkat pelestarian keanekaragaman hayati.
 Dari data ini, Gambar 4.2 menunjukkan biaya implisit dari pengurangan emisi 
karbon melalui pelestarian hutan. Biaya ini dihitung dengan cara membandingkan 
keuntungan dan penyimpanan karbon dari setiap sistem penggunaan lahan dan suatu 
asumsi acuan hutan. (Contoh-contoh di Kamerun dan Indonesia mengasumsikan 
suatu acuan berupa hutan yang sudah habis ditebangi). Gambar ini menunjukkan 
variasi yang besar dalam hal potensi biaya pelestarian karbon.
 Di satu sisi, pengelolaan lahan penggembalaan tradisional di Acre, Brasil, 
menanggung kerugian sebesar 145 ton karbon per hektar, tetapi hanya menghasilkan 
$2 per hektarnya dalam nilai lahan (dalam nilai bersih saat ini dari seluruh pendapatan 
di masa mendatang). Jadi biaya pelestarian karbon, pada prinsipnya, hanya $0,03 per 
ton karbon (atau kurang dari $0,01 per ton karbondioksida). Demikian juga, hutan 
pertanian karet tradisional di Indonesia menghasilkan keuntungan per hektar yang 
lebih rendah dan kehilangan karbon yang jauh lebih besar dibandingkan dengan hutan 
pertanian masyarakat, walaupun hutan karet lebih menyerap tenaga kerja. Sebaliknya, 
penggunaan lahan yang paling menguntungkan di Kamerun, yaitu perkebunan coklat, 
menanggung kerugian karbon sebanyak 103 ton per hektar, dan memberi nilai lahan 
sebesar $1.149, dan menyediakan 93 hari tenaga kerja. Di sini biaya teoretis dari 
pelestarian karbon adalah sebesar $11 per ton ($3 per ton karbondioksida).
 Perhitungan ini mengasumsikan bahwa biayanya ditanggung oleh pemilik lahan, 
dalam keuntungan yang harus dilepaskan, dan bahwa pekerja dapat menemukan 
pekerjaan alternatif dengan besar upah yang sama. Asumsi ini mungkin masuk akal 
ketika penggundulan hutan dikaitkan dengan migrasi perbatasan. Jika tidak, maka 
para pekerja memikul suatu beban (akibat pekerjaan yang upahnya rendah) yang 
seharusnya diperhitungkan ketika kita menghitung biaya pengurangan emisi. 
 Untuk penggunaan lahan secara luas, perbedaannya menjadi kecil. Lahan 
penggembalaan tradisional di Brasil, contohnya, menyediakan hanya 11 hari kerja 
per hektar per tahun. Tetapi pertanian hutan karet, perkebunan coklat intensif, dan 
perkebunan kelapa sawit intensif menyediakan kira-kira 100 hari kerja, dengan 
pendapatan kasar $1,5 per hari. Penghitungan sebagian hal ini sebagai suatu biaya 
akan meningkatkan biaya pelestarian karbon.
 Satu cara untuk memandang perhitungan-perhitungan ini adalah dengan 
pertanyaan apakah masyarakat harus menanggung biaya-biaya ini. Apakah mereka 
dapat dibenarkan dengan  adanya keuntungan dari penanggulangan berubahnya iklim? 
Untuk membuat penilaian ini, dibutuhkan penempatan suatu nilai atas kegiatan 
pembatasan emisi. Yohe, Andronova, dan Schlesinger (2004) menunjukkan bahwa 
untuk menanggulangi perubahan iklim, komunitas global membutuhkan pengurangan 
nilai karbon sebesar $10 per ton saat ini (dan meningkat sepanjang waktu tergantung 
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suku bunga). Pada nilai ini, perubahan hutan menjadi perkebunan coklat jarang 
dapat balik modal dari sudut pandang sosial, walaupun dari sudut pandang swasta, 
hal tersebut merupakan penggunaan lahan yang paling menguntungkan seperti 
ditunjukkan pada Gambar 4.2.
 Berbagai upaya sedang dilakukan untuk memperbaiki estimasi-estimasi jenis ini 
hingga ke tingkat global. Estimasi-estimasi ini harus dianggap sementara karena masih 
sedikitnya informasi yang komprehensif dari sistem penggunaan lahan. Walaupun 
demikian, estimasi ini berguna untuk memperkirakan besar potensial dari kontribusi 
diubahnya lahan terhadap berkurangnya karbon. Sathaye dkk. (akan diterbitkan) 
mengestimasi potensi besarnya kontribusi dari penggundulan hutan yang berhasil 
dibatalkan terhadap pengurangan karbon untuk tingkat dan kecenderungan harga 
karbon yang berbeda.(Mengantisipasi pembahasan pada Bab 7, bayangkan bahwa 
dorongan uang untuk setiap hektar ditawarkan kepada negara-negara jika mereka 
mengurangi rencana untuk merambah hutan.) Harga rata-rata karbon yang relatif 
rendah ($5-10 per ton di tahun 2010, meningkat 5 persen per tahun) pada prinsipnya 
dapat menghalangi perubahan hutan seluas 1-2 juta kilometer persegi pada tahun 
2050, mencegah pelepasan karbon sebesar 8-15 miliar ton. Harga sebesar $100 per 
ton karbon akan mendorong dilakukannya pelestarian seluas 5 juta kilometer persegi 
pada tahun 2050, dan mengurangi emisi karbon hingga sebesar 47 miliar ton.

–1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Perkebunan kelapa sawit vs.
hutan rakyat di Indonesia

Hutan karet vs. 
hutan rakyat di Indonesia
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Sumber: Penulis menggunakan data dari Tomich dkk. (tahun 2005).

Gambar 4.2 Penggundulan Hutan Takkan Menghasilkan Keuntungan di Berbagai 
Sistem Lahan pada Tingkat Harga Karbon Rata-rata
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Hilangnya Hutan—Terkadang Bersifat Tidak Tergantikan
Dalam dunia yang serba tidak pasti, ada baiknya jika kita mempunyai berbagai pilihan. 
Bahkan jika pilihan itu tidak cukup berharga untuk diambil hari ini, tetap saja ada 
kemungkinan bahwa pilihan itu akan berharga nantinya. Kemungkinan itu cukup 
untuk memberikan suatu nilai yang riil kepada pilihan tersebut pada saat ini. Teori 
tentang pilihan diterapkan dengan baik dalam pasar keuangan dan pengambilan 
keputusan investasi. Teori ini juga dapat diterapkan pada hutan.
 Seorang pemilik lahan hutan mempunyai dua pilihan: mengubah hutan menjadi 
lahan pertanian atau tetap mempertahankan hutan tersebut. Pada beberapa kasus, 
perubahan ini tidak dapat dicegah, jadi baik perorangan maupun bangsa-bangsa perlu 
menjalankan pilihan ini dengan bijaksana. 
 Terkadang hutan yang telah digunduli dapat dikembalikan ke kondisinya 
semula. Penggundulan hutan untuk lahan penggembalaan yang luas, pertanian untuk 
menyambung hidup, atau untuk memanen tumbuhan sepanjang tahun sering kali, 
setelah selesai, berakhir dengan diabaikannya lahan dan terjadinya penanaman kembali 
secara spontan. Hutan yang telah mengalami regenerasi sering kali memulihkan 
biomassa dan kandungan karbon dan kekayaan spesiesnya seperti pada kondisi 
awal, walaupun beberapa atau kebanyakan dari keanekaragaman hayati yang ada 
di awalnya mungkin sudah punah. Hal ini terjadi di Puerto Rico, yang kehilangan 
hampir seluruh hutannya tetapi kemudian segalanya kembali hampir seperti sedia 
kala. Kepadatan karbon sekarang ini berada hampir pada tingkat awalnya, dan 
keanekaragaman spesiesnya juga tinggi. Namun jenis-jenis spesies tersebut telah 
berubah, dengan beberapa spesies telah mengalami kepunahan (Lamb, Erskine, dan 
Parotta, 2005a). 
 Walaupun demikian, sering kali yang terjadi adalah kemungkinan yang terburuk: 
penggundulan hutan untuk lahan pertanian jangka pendek dan bernilai rendah, yang 
kemudian diikuti dengan degradasi menjadi padang rumput atau semak belukar 
rendah karbon dan rendah keanekaragaman hayatinya. Lahan yang terdegradasi ini 
tidak dengan sendirinya kembali menjadi hutan, meskipun regenerasi sewaktu-waktu 
dapat didorong untuk terjadi (Chazdon, 2003; Lamb, Erskine, dan Parotta, 2005). 
Pola destruktif ini dapat muncul dari “lingkaran setan”, terutama yang melibatkan 
kebakaran hutan (Cochrane dkk., 1999; Nepstad dkk., 2001). 
 Penggundulan hutan dapat menghasilkan hutan yang terfragmentasi dengan rasio 
tebing terhadap luas daerah yang tinggi dan lebih mudahnya tanah mendapatkan sinar 
matahari, sehingga menyebabkan tanah yang lebih kering dan lebih rentan terhadap 
kebakaran alamiah dan juga yang diakibatkan manusia. Akibat kebakaran adalah 
semakin tingginya muatan bahan bakar, sehingga membuatnya lebih rentan lagi. 
Kebakaran yang berulang-ulang akan memicu pertumbuhan rumput dan menghalangi 
terjadinya regenerasi hutan. Asap juga dapat menghambat curah hujan, dan semakin 
membuat tanahnya kering dan mudah terbakar (Nepstad dkk., 2001). Hasilnya, di 
Amerika Latin, Afrika bagian selatan, dan Asia Tenggara, adalah sistem padang rumput 
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yang relatif stabil tanpa kecenderungan untuk pulih kembali menjadi hutan (Lamb, 
Erskine, dan Parotta, 2005a). Mekanisme lingkaran setan yang lainnya adalah hilangnya 
hewan mamalia yang menyebarkan bibit biji-bijian berukuran besar. Di Madagaskar, 
contohnya, lemur berperan sebagai penyebar bibit. Hutan yang terfragmentasi hanya 
mendukung populasi lemur yang sedikit; semakin sedikit lemurnya artinya semakin 
sedikit bibit pohon sehingga hutan semakin terfragmentasi.
 Daerah yang terdegradasi ini mencakup daerah yang cukup luas dari seluruh 
permukaan bumi. Padang rumput imperata di Asia Tenggara diperkirakan menutupi 
350.000 kilometer persegi (Garrity dkk., 1996), sedikit lebih kecil dari luas negara 
Paraguay. Luas daerah yang terdegradasi diperkirakan cukup banyak di kawasan 
Amerika Selatan. Contohnya, di wilayah yang telah lama didiami di Amazon Timur, 
dilaporkan bahwa lahan-lahan yang luas ditinggalkan tetapi tidak digunakan, dan 
tampaknya merupakan bekas hutan yang telah mengalami degradasi. 
 Para ekolog telah mengidentifi kasi faktor-faktor risiko dari degradasi berkepanjangan 
(Chazdon, 2003; Lamb, Erskine dan Parotta, 2005a). Risiko geografi nya antara lain 
adalah daerah dengan kesuburan tanah yang rendah dan kerentanan yang tinggi terhadap 
erosi, akibat kondisi tanah atau kemiringannya. Risiko juga dikaitkan dengan penyebab 
dan metode penggundulan hutan. Pemadatan tanah akibat dibuldozer atau karena 
hewan ternak adalah risiko penting. Demikian juga dengan kebakaran hutan yang 
berulang-ulang. Perluasan penggundulan hutan besar-besaran berkontribusi terhadap 
keadaan yang tidak tergantikan, karena pembibitan ulang secara alamiah hanya aktif 
terjadi pada wilayah di dalam radius 100 meter dari suatu hutan. Lahan penggembalaan 
berproduktivitas rendah, yang dicirikan dengan pemanfaatan api, pemadatan, dan 
pembukaan lahan yang sangat luas, mungkin mempunyai risiko keadaan yang tidak 
tergantikan. Hal-hal tersebut mencerminkan suatu kondisi tawar-menawar yang buruk: 
pengembalian yang rendah dan hanya bersifat sementara, sedikitnya lapangan kerja yang 
diciptakan, besarnya kerusakan lingkungan yang diakibatkan, dan tingginya peluang 
terhadap keadaan yang tidak tergantikan.

Rangkuman
Eksternalitas lingkungan yang terkait dengan hutan sangatlah beragam, terdistribusi 
secara tidak merata, dan dipahami dalam tingkat yang berbeda-beda dari sisi 
ketepatan dan konsensus ilmu pengetahuan. Tabel 4.1 menyusun eksternalitas 
lingkungan dalam urutan kasar dari skala dampaknya, dari global hingga lokal. Tabel 
ini menunjukkan bahwa, selain karbon, kebanyakan eksternalitas dihasilkan oleh 
tempat dan keadaan yang berbeda-beda dan bahkan unik, sehingga penerapan satu 
solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah tampaknya tidak mungkin dilakukan. 
Kebanyakan kasusnya melibatkan orang-orang yang berbeda-beda dari sisi pengiriman 
dan penerimaan eksternalitas. Lahan mosaik merupakan pusat aktivitas penghasil 
eksternalitas di hutan, mencerminkan tingkat penggundulan hutannya yang cepat dan 
eratnya interaksi antara hutan, pertanian, dan penduduk di daerah ini.
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Tabel 4.1 Eksternalitas dari Penggundulan Hutan Berbeda-beda Tergantung Lokasi 
Sumber Daya dan Dampaknya

Jenis kerusakan Lokasi penggundulan hutan Beban/ lokasi dari dampak

Perubahan iklim global Seluruh lokasi terjadinya 
penggundulan hutan; kerusakan 
per hektar yang lebih tinggi 
berasal dari hutan lebat yang 
lembab

Global

Risiko jangka pendek dari 
hilangnya keanekaragaman 
hayati secara besar-besaran

Daerah tertentu di lahan mosaik 
dan hutan perbatasan yang tidak 
terasing

Global, khususnya pada populasi 
berpendapatan tinggi dan 
generasi masa depan 

Risiko jangka panjang dari 
hilangnya keanekaragaman 
hayati global secara besar-
besaran

Hutan perbatasan dan hutan 
antarperbatasan

Global, khususnya pada populasi 
berpendapatan tinggi dan 
generasi masa depan

Perubahan iklim lokal dan 
regional

Tidak jelas, mungkin tersebar 
luas

Tidak jelas, mungkin tersebar 
luas

Asap dan kabut dari pembakaran 
hutan

Hampir seluruh daerah yang 
penggundulan hutannya 
berlangsung cepat

Daerah berpenduduk yang 
dilewati arah tiupan angin, 
daerah yang hutannya gundul

Banjir lokal, erosi, dan aliran 
air musim kering yang semakin 
berkurang

Daerah resapan air bagian atas 
yang curam dan kecil di lahan 
mosaik, hutan perbatasan yang 
tidak terasing, daerah resapan air 
di pesisir yang pendek

Daerah resapan air rendah yang 
curam dan kecil di lahan mosaik; 
terumbu karang

Menurunnya kualitas air untuk 
minum dan irigasi

Daerah-daerah resapan air dekat 
kota yang curam dan kecil dan 
waduk-waduk

Perkotaan di hilir sungai dan 
waduk-waduk

Hilangnya proses penyerbukan, 
pengendalian hama, dan proses 
biologis lainnya

Lahan mosaik; hutan perbatasan 
dengan kepadatan tinggi

Lahan dekat lokasi penggundulan 
hutan; mungkin mempunyai efek 
meluas juga

 Emisi karbon dan ancaman kepunahan berada di peringkat tertinggi dari daftar 
eksternalitas yang penting secara global. Kembali kepada contoh yang membuka bab 
ini, terbuka suatu jalan bagi pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari pelestarian 
hutan untuk memberikan kompensasi kepada mereka yang menanggung biayanya. 
Contohnya, komitmen global yang serius untuk melaksanakan Konvensi Kerangka 
Kerja Tentang Perubahan Iklim, upaya untuk membuat gas-gas rumah kaca di 
atmosfer menjadi stabil, akan membawa keuntungan terhadap untuk pelestarian 
hutan yang melebihi keuntungan dari berbagai proses pelestarian hutan saat ini. 
Bab 7 menjelajahi beragam implikasi dari hubungan antara hutan dengan karbon 
untuk kebijakan global.
 Dampak hidrologis dari penggundulan hutan merupakan hal yang sangat sensitif 
terhadap perubahan kondisi lokal. Di masa lampau, kebijakan dipengaruhi oleh mitos 
hidrologis, salah satunya adalah bahwa hutan menghasilkan air. Ketergantungan kepada 
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mitos-mitos ini telah menyebabkan reboisasi dilakukan tetapi dengan hasil yang tidak 
dikehendaki, dan mungkin juga telah menghambat upaya untuk melindungi hutan.
 Pengetahuan kita saat ini menunjukkan bahwa keuntungan terbesar dari 
pengelolaan daerah resapan air terjadi di dalam daerah resapan air yang kecil, pada 
lembah sungai kecil yang curam, kawasan perkotaan mengambil air, atau sepanjang 
daerah perbatasan sungai yang dapat mengalami erosi. Pembelajaran dengan cermat 
perilaku dari daerah resapan air agar berjalan dengan baik membutuhkan perhatian 
tidak hanya pada ada atau tidaknya pepohonan, tetapi juga terhadap penempatannya, 
terhadap aktivitas pertanian, dan yang terutama, terhadap penempatan jalan dan 
pemeliharaannya. Pohon-pohon asli tidak akan serta merta menjadi lebih unggul 
terhadap pertanian hutan atau bentuk vegetasi lainnya dalam mencapai manfaat-
manfaat hidrologis. Jadi, pelestarian keanekaragaman hayati mungkin bukan jalan 
terbaik untuk mendapatkan keuntungan hidrologis. Di sisi lain, pelestarian hutan 
yang dimotivasi secara utama oleh keanekaragaman hayati ikut ambil bagian dalam 
menghasilkan keuntungan hidrologis, bahkan mungkin juga pada lembah sungai yang 
besar. 
 Meskipun demikian, pemahaman ilmiah dari proses hidrologis belumlah 
sempurna. Penggundulan hutan secara besar-besaran dapat memengaruhi iklim regional 
dalam beberapa kondisi. Dan sejauh mana penggundulan hutan dapat menyebabkan 
pengurangan aliran pada musim kering masih diperdebatkan. Masih dibutuhkan 
lebih banyak lagi penelitian ilmiah dan ekonomi untuk menunjukkan dengan tepat 
situasi-situasi, di mana penggundulan hutan membawa risiko-risiko ini.
 Ini juga berlaku bagi eksternalitas lainnya pada Tabel 4.1. Karena eksternalitas ini 
dapat tidak tampak, sekaligus juga penting, demonstrasi yang kuat tentang seberapa 
besarnya eksternalitas ini akan dibutuhkan untuk memotivasi pembuat kebijakan dan 
para pemilih untuk mengambil tindakan untuk memperbaiki eksternalitas tersebut.

Catatan Kaki
 1. Bagian ini merupakan adaptasi dari metafora Hamilton dan King (1983): “akar-

akar mungkin lebih tepat dianalogikan sebagai pompa, bukan spons,” yang 
dikutip oleh Bruijnzeel (2004).

 2. Peta tersebut tidak membedakan daerah yang rawan tanah longsor dangkal, yang 
menurut pendapat di atas merupakan yang paling sensitif terhadap hilangnya 
kelebatan hutan.

 3. Istilah ini berarti bahwa, tanpa intervensi, habitat tersebut memiliki kemungkinan 
rendah hingga menengah untuk bertahan sampai 15 tahun ke depan. Tetapi 
klasifi kasi WWF tidak serta merta menyebutkan bahwa pohon-pohonnya benar-
benar tidak ada lagi, seperti yang diasumsikan oleh simulasi.



Desa Dantapili didiami oleh kelompok suku Gond dan merupakan bagian dari Proyek 
Kehutanan Kemasyarakatan Andhra Pradesh (India). Pada pertemuan ini, penduduk 
desa dan staf Departemen Kehutanan membahas perencanaan pengaturan hutan 
untuk tahun mendatang.

Sumber: Grant Milne/Bank Dunia.



Penduduk desa di Kamerun bagian timur membawa air minum dari sebuah fasilitas 
yang seluruh pembangunannya dibiayai oleh hasil royalti hutan.

© WWF-Canon / Olivier VanBogaert.
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Para penduduk desa ini, di dekat Taman Nasional Lobeke di Kamerun bagian timur, 
biasanya menggunduli hutan untuk menanam pisang, kakao, dan singkong.

© WWFCARPO / Peter Ngea.
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Dari bagian pertama laporan ini mencuat dua isu besar mengenai kebijakan 
umum yang memengaruhi keadilan, pendapatan, dan lingkungan: 
kepemilikan hutan dan eksternalitas lingkungan. Menemukan lembaga-

lembaga untuk mengatasi persoalan-persoalan ini adalah inti dari pengaturan hutan 
yang lebih baik. 

Siapa yang Seharusnya Punya Hak atas Hutan?
Hak-hak yang mana?
Kebanyakan hutan tropis dunia secara formal berada di bawah kepemilikan negara, 
kepemilikan itu terkadang diperdebatkan oleh kelompok-kelompok pribumi dan para 
penghuni hutan lainnya. Tetapi, biasanya terdapat larangan penebangan kayu dan 
pembukaan hutan pada lokasi milik masyarakat dan swasta. Hal yang dipertaruhkan 
adalah sejumlah besar hak milik tetap, kekayaan kayu yang banyak, serta aset-aset 
lainnya termasuk mineral, muatan informasi genetik, dan hak-hak karbon. Pertanyaan 
kebijakan umumnya adalah bagaimana memutuskan hak-hak ini secara adil dalam 
hukum dan memertahankan hak-hak ini dengan efi sien.

Bagaimana Seharusnya Masyarakat Menyeimbangkan Pelayanan 
Lingkungan terhadap Produksi Makanan, Serat, dan Kayu?
Di seluruh skala pengelolaan lahan, dari sebidang kecil tanah seorang petani hingga di 
seluruh dunia, terdapat trade-off  dan sifat saling melengkapi antara produksi makanan 
dan pemeliharaan pelayanan lingkungan. Pertimbangkan sebuah contoh sederhana 
(dengan hanya satu pelayanan lingkungan) yang dapat diterapkan pada seluruh skala 
(Gambar 5.1). Kurva kemungkinan produksi ini menunjukkan kombinasi-kombinasi 
berbeda dari produksi pertanian dan pelestarian keanekaragaman hayati yang timbul 

Meningkatkan 
Pengaturan Hutan
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dari cara-cara mengelola lahan yang berbeda. Kurva tersebut menunjukkan pertukaran 
teknis dan biologis tertinggi: produksi maksimum tertentu yang konsisten dengan 
tingkat tertentu dari keanekaragaman hayati. Pada titik A semua lahan dijadikan 
hutan yang tidak diganggu. Pergerakan ke arah atas dan ke kiri di sepanjang kurva 
melambangkan berubahnya hutan menjadi lahan pertanian. Pada mulanya, produksi 
diperoleh dengan mengorbankan sedikit keanekaragaman hayati, misalnya, dengan 
mengganti taman-taman hutan menjadi hutan asli.
 Seiring semakin banyaknya hutan yang terpengaruh, pertukaran menjadi semakin 
tajam. Semakin banyak lahan pinggiran (marginal) yang dilibatkan dalam produksi, 
semakin banyak habitat-habitat penting yang diganggu, dan produksi yang semakin 
intensif menimbulkan polusi dari bahan kimia pertanian. Akhirnya, pada titik B, 
perubahan lebih jauh menjadi lahan pertanian mengakibatkan begitu banyak kerusakan 
lingkungan sehingga produksi pertaniannya sendiri pun terkena dampaknya.
 Kombinasi produksi dan keanekaragaman hayati bagaimana yang seharusnya 
diupayakan oleh masyarakat? Suatu masyarakat yang tidak menghargai keanekaragaman 
hayati akan memilih titik B, yaitu titik produksi maksimum. Masyarakat yang 
menghargai keanekaragaman hayati akan memilih satu titik di sepanjang kurva antara 
B dan A. Titik tepatnya akan bergantung pada seberapa disukainya produksi pertanian 
terkait pada keanekaragaman hayati. Tetapi dalam kehidupan nyata, masyarakat 
tidak memiliki kendali penuh atas perilaku pemilik lahan dan kemungkinan besar 
akhirnya berada pada titik C, yang tidak efi sien baik untuk produksi pertanian maupun 
keanekaragaman hayati. Tantangan kebijakannya adalah untuk mencapai kesepakatan 
di masyarakat atas suatu titik sasaran antara A dan B, kemudian menggunakan sistem 
“hadiah-dan-hukuman” untuk mendorong para pengelola lahan mencapai sasaran 
tersebut. 

Gambar 5.1 Mengoptimasi Campuran antara Produksi Pertanian dan 
Keanekaragaman Hayati

Sumber: Penulis.
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 Tantangan ini muncul pada semua skala. Pada skala benua dan global, para 
ilmuwan telah bekerja untuk memprioritaskan tempat-tempat terunik di dunia 
bagi keperluan pelestarian, mereka mencari suatu portofolio dari lokasi-lokasi yang 
menempati luas daerah yang kecil, namun menampung sebanyak mungkin jenis 
mahluk hidup, ekosistem, dan proses ekologis yang berbeda (Rodrigues dkk., 2004; 
Ceballos dkk., 2005; Burgess dkk., 2006). Ini merupakan pencarian sepanjang bagian 
mendatar dari kurva di sebelah kanan titik B, di mana peningkatan utama dalam 
keanekaragaman hayati dapat terjamin hanya dengan mengorbankan sedikit biaya 
kesempatan (bahkan dapat diabaikan) dalam bentuk kegiatan produksi pertanian yang 
tidak dilaksanakan. 
 Pada tingkat nasional, usaha-usaha penetapan wilayah agroekologi mengikuti 
pemikiran serupa, mencoba untuk mengalokasikan lahan-lahan paling produktif untuk 
pertanian sekaligus membatasi kegiatan pertanian pada lahan-lahan yang tidak begitu 
berguna bagi pertanian, tetapi sangat penting bagi keanekaragaman hayati. Keputusan-
keputusan pembangunan regional, seperti penempatan jalan, juga menentukan, di 
mana suatu masyarakat akhirnya berada pada kurva kemungkinan produksi tersebut. 
Dan pada tingkat lokal, banyaknya campur tangan dalam pengelolaan sumber daya 
alam masyarakat dan dalam penyebaran teknologi pengelolaan lahan dapat dipandang 
sebagai pencarian cara-cara untuk menghindarkan para pemilik lahan dari titik-titik 
yang tidak efi sien seperti C.

Menyeimbangkan Kepentingan Sekaligus 
Menegakkan Komitmen
Untuk membahas kedua masalah besar ini, masyarakat harus menemukan cara-cara 
yang adil untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang bertentangan, 
membuat kesepakatan, dan melaksanakan kesepakatan-kesepakatan tersebut. Ini adalah 
intisari dari penanganan eksternalitas lingkungan (lihat Bab 4). Suatu masalah yang 
khususnya menonjol di lahan-lahan mosaik yang tidak begitu terpencil. Masalah kedua 
adalah alokasi hak-hak kepemilikan secara adil. Seiring dengan meluasnya perbatasan 
ke dalam hutan, pepohonan, lahan, dan pelayanan lingkungan yang tidak dilindungi 
menjadi sangat bernilai, dan orang-orang berebut untuk klaim sebagai milik mereka. 
Siapa yang seharusnya mendapatkan hak atas benda-benda ini? Siapa atau apa yang 
akan menjamin hak-hak tersebut? Pertanyaan-pertanyaan yang sama timbul ketika 
masyarakat mempertanyakan kepemilikan resmi pemerintah atas hutan-hutan.
 Masalah-masalah ini pada pokoknya adalah persoalan institusional, dan masalah-
masalah tersebut sulit untuk dibahas karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan, 
kurangnya informasi, dan tidak memadainya dana. Dengan adanya eksternalitas 
lingkungan, biasanya hanya relatif sedikit orang yang mendapatkan keuntungan 
sangat banyak dari penebangan hutan atau pengubahan menjadi lahan pertanian. 
Orang-orang tersebut biasanya memiliki pengaruh besar, sering kali mereka adalah 
golongan elit penebang kayu yang kaya atau para peternak yang berhubungan erat 
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dengan para politikus, serta memiliki agenda utama untuk meneruskan kegiatan 
penggundulan hutan. 
 Orang-orang yang dirugikan akibat penggundulan hutan (mereka yang 
menanggung beban eksternalitas lingkungan) adalah suatu kelompok yang besar, 
tersebar, dan tidak terorganisasikan. Mereka mungkin tidak begitu mengetahui 
kerugian-kerugian itu karena sulitnya memantau hutan, dan dampak-dampak 
lingkungan dari penggundulan hutan sulit ditelusuri. Dan sekalipun kelompok 
ini menderita kerugian yang besar, penggundulan hutan mungkin tidak berada di 
puncak agenda bagi setiap anggota kelompok tersebut. Ketidakseimbangan kekuasaan, 
informasi, kekompakan, dan prioritas ini menciptakan penghalang bagi dilakukannya 
tindakan bersama. Penghalang-penghalang tersebut mungkin lebih besar lagi ketika 
ada perebutan sumber daya antara yang kuat dan yang tidak memiliki suara.
 Lembaga-lembaga hadir untuk menengahi kepentingan-kepentingan ini dan 
melaksanakan kesepakatan-kesepakatan: aturan-aturan hutan, hukum-hukum 
penetapan wilayah, aturan-aturan penebangan hutan, pengadilan-pengadilan, dan 
dinas-dinas kehutanan. Namun, kadang-kadang lembaga-lembaga ini terlihat sangat 
tidak berfungsi. Dengan kekayaan yang dapat dihasilkan di hutan-hutan, para pengatur 
dapat terjebak dalam kepentingan-kepentingan yang sangat kuat atau tidak berdaya 
menghalanginya. Suara dan kepentingan para penghuni hutan, yang terpencil dan 
tidak beraturan, tidak didengar. Para pendukung pelestarian hutan terpencar-pencar 
dan sulit untuk diorganisasikan. Di banyak hutan, keterasingan dan komunikasi 
yang buruk telah menyelubungi perampasan sumber daya, berbagai konfl ik, dan 
ketidakadilan. 

Inovasi-inovasi Pemicu dalam Lembaga dan Teknologi
Suatu kombinasi dari inovasi institusional dan teknologi telah mulai menawarkan 
harapan untuk memperbaiki situasi ini. Pendekatan-pendekatan baru ini mencoba 
untuk mempercepat perubahan dengan mengumpulkan para pendukung yang 
terpencar, meningkatkan transparansi dan aliran informasi, serta mengupayakan 
perlawanan baru untuk menghadapi perampasan sumber daya. Tidak ada satu pun 
di antaranya yang, jika berdiri sendiri, merupakan suatu obat mujarab. Namun, 
bersama-sama mereka menyediakan suatu portofolio lengkap dari alat-alat bantu 
untuk mengatasi masalah-masalah yang sebelumnya hampir tidak terpecahkan.

Bagaimana Lembaga-lembaga Dapat Memobilisasi Konstituensi Domestik?
Pada tahun 1995-1997 World Values Survey menyurvei orang-orang di 43 negara 
apakah mereka ikut serta secara aktif dalam suatu organisasi lingkungan (Steinberg, 
2005). Negara-negara dengan peringkat teratas adalah Nigeria (tingkat partisipasi 12,3 
persen) dan Ghana (11.5 persen). Tingkat partisipasi lingkungan di negara-negara ini 
dan 13 negara berkembang lainnya melampaui tingkat partisipasi di Finlandia, Jerman, 
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Norwegia, Spanyol, dan Swedia. Survei-survei lainnya memperkuat penemuan ini: 
negara-negara maju tidak memiliki monopoli atas kepedulian lingkungan (Steinberg, 
2005).
 Pertanyaan yang lebih sulit adalah apakah masyarakat umum secara khusus peduli 
dengan pelestarian hutan. Penduduk perkotaan mungkin lebih menguatirkan persoalan-
persoalan lingkungan setempat, seperti polusi udara, sedangkan penduduk pedesaan 
mungkin lebih suka mengeksploitasi hutan daripada melestarikannya. Beberapa 
pengertian diberikan oleh suatu survei pendapat yang diadakan dalam hubungan 
dengan Indonesia Forest and Media (INFORM), sebuah kampanye untuk mendorong 
dilakukannya pelestarian hutan (Insan Hitawasana Sejahtera, 2003). Contoh yang 
tepat guna serta terbagi atas tingkatan-tingkatan dari tiga provinsi berhutan dan kota 
metropolitan Jakarta dibagi rata berdasarkan jenis kelamin dan lokasi (perkotaan atau 
pedesaan). Dua pertiga dari total 926 responden adalah para pemimpin masyarakat, 
sisanya adalah siswa SMU dan perguruan tinggi. Hampir semuanya menyetujui bahwa 
“Hutan-hutan Indonesia kebanyakan telah musnah,” dan 90 persen mengganggap 
bahwa orang-orang dan perusahaan-perusahaan setempatlah yang bertanggung jawab. 
Sedikitnya 90 persen setuju bahwa penggundulan hutan berkaitan dengan terjadinya 
banjir, kebakaran, tanah longsor, kekeringan, meningkatnya suhu udara, dan hilangnya 
keanekaragaman hayati. Para responden sangat menentang kegiatan pembakaran 
hutan dan cenderung menentang penebangan hutan oleh pemerintah setempat demi 
meningkatkan pendapatan lokal (Gambar 5.2).
 Kelompok tersebut agak condong untuk mengizinkan pembukaan hutan untuk 
dijadikan lahan pertanian, dengan dukungan yang lebih kuat tampak di provinsi-provinsi 
berhutan. Dan meskipun ada pemberitaan tentang korupsi di bidang kehutanan, para 
responden secara mengejutkan mendukung pemerintah untuk menguasai hutan-hutan. 
Kurang dari 15 persen akan menjadikan korupsi hutan sebagai pilihan pertama mereka 
untuk kampanye media. Sekitar setengahnya mengatakan bahwa mereka bersedia 
untuk menandatangani suatu petisi yang menentang perusakan hutan, setengahnya 
lagi mengatakan mereka akan memboikot produk-produk dari perusahaan-perusahaan 
yang menghancurkan hutan, dan sepertiga dari mereka mengatakan bahwa mereka 
bersedia untuk berpartisipasi dalam demonstrasi. Perbandingan ini didapati lebih 
rendah, tetapi tidak dapat diabaikan di provinsi-provinsi berhutan. Singkatnya, 
para pemimpin opini setempat di Indonesia menyadari akan menghilangnya hutan, 
memikirkan tentang dampak lingkungan dari kebakaran hutan, dan sering kali 
mendukung pembatasan atas pembukaan hutan dan khususnya penebangan hutan. 
 Meskipun demikian, supaya didengarkan, kepentingan-kepentingan lingkungan 
harus memperluas basis-basis dan mengerahkan sumber-sumber daya politis mereka. 
Pendidikan lingkungan sangatlah penting. Suatu campur tangan yang halus, tetapi 
dapat bersifat memicu adalah pembuatan panduan dalam bahasa setempat mengenai 
hewan dan tumbuhan. Penghargaan akan pentingnya pelestarian keanekaragaman 
hayati sulit muncul jika orang-orang tidak mengetahui apa yang sedang terancam. 
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Sumber: Insan Hitawasana Sejahtera, tahun 2003.

Bank Dunia telah mendanai pembuatan sekitar 100 panduan lapangan ini. Agar 
buku-buku panduan tersebut menjadi efektif, caranya adalah dengan meningkatkan 
permintaan setempat akan pariwisata ekologi serta adanya para pemandu alam.
 Cara lain untuk mengerahkan dukungan masyarakat umum adalah melalui para 
individu dan organisasi yang dapat menyampaikan persoalan-persoalan lingkungan 
dengan baik. Steinberg (2001) melukiskan bagaimana “para wirausahawan kebijakan” 
dan lembaga-lembaga “pengait” mempercepat inovasi-inovasi terobosan kebijakan 
lingkungan di Bolivia dan Kosta Rika. (Argumen serupa dapat juga dibuat untuk 
Brasil). Organisasi-organisasi penelitian ilmiah yang terhubung secara internasional 
berperan sebagai inkubator keahlian dan tindakan. Mereka membantu pembangunan 
kapasitas setempat dalam ekologi, menciptakan jaringan para ilmuwan serta aktivis 
lingkungan domestik dan asing, dan mengusahakan suasana yang tidak memihak, 
di mana para wirausahawan kebijakan dapat menggunakan penemuan-penemuan 
ilmiah untuk merumuskan proposal-proposal yang relevan dengan keadaan setempat. 
Hasilnya? Penghargaan oleh masyarakat setempat yang membumbung tinggi terhadap 
pelestarian, dan sebuah daftar panjang inovasi-inovasi kebijakan setempat yang 
berpengaruh secara global dalam pembiayaan dan pengelolaan lingkungan. 
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 Penciptaan hubungan antara masyarakat sipil dan pemerintah adalah cara lain 
untuk memobilisasi para pendukung lingkungan. Salah satu bentuknya adalah cepatnya 
peningkatan dalam jumlah serta ketenaran organisasi-organisasi lingkungan dan 
lembaga swadaya masyarakat lainnya selama dekade terakhir ini (Steinberg, 2005).
 Cara mobilisasi lainnya adalah menggabungkan masukan masyarakat sipil ke 
dalam aktivitas-aktivitas pemerintah. Di Filipina, komite kelebatan hutan multisektor 
tingkat provinsi dan lokal dibentuk sebagai bagian dari suatu pinjaman penyesuaian 
lingkungan Bank Dunia (Cruz dan Tapia, 2006). Komite tersebut, yang melibatkan 
partisipasi kelompok-kelompok masyarakat sipil dan Departemen Sumber Daya 
Nasional, ditugaskan terutama untuk memantau hutan, tetapi juga diminta untuk 
mengevaluasi kebijakan-kebijakan dan operasi-operasi serta mengadakan kampanye-
kampanye informasi. Mereka dinilai berjasa mengurangi penebangan liar, ada; 314 
komite serupa pada tahun 1999, ketika pinjaman tersebut diakhiri. Tetapi banyak yang 
kemudian bubar ketika pendanaan terhenti, sehingga besarnya dukungan masyarakat 
menjadi dipertanyakan.
 Dewan-dewan lingkungan lokal di Brasil menawarkan gambaran yang menarik 
mengenai hubungan antara masyarakat sipil dan pemerintah. Pemerintahan lokal di 
Brasil, baik perkotaan maupun pedesaan, diorganisasikan di sekitar lebih dari 5.000 
municipio di negara itu yang dipimpin oleh para walikota dan dewan-dewan kota yang 
dipilih secara lokal. Pemerintahan kota juga memungkinkan dewan-dewan penasihat 
memusatkan perhatian pada sektor-sektor tertentu, termasuk lingkungan. Karena Brasil 
menunjukkan variasi tingkat benua di antara municipio dalam rata-rata pendapatan, 
pendidikan, ukuran, ruralitas, dan kondisi-kondisi lingkungan, sekaligus memiliki 
lembaga-lembaga dan hukum-hukum nasional yang stabil, maka Brasil memberikan 
suatu kesempatan untuk mencari bukti atas faktor-faktor yang menentukan dan 
dampak-dampak dari lembaga-lembaga lingkungan pada skala lokal. 
 Hadirnya suatu dewan lingkungan yang aktif sangat berhubungan dengan 
pendapatan dan pendidikan. (Suatu dewan yang aktif didefi nisikan di sini sebagai 
dewan yang bertemu paling sedikit sekali setahun, dan minimal setengah jumlah 
anggotanya terdiri atas masyarakat sipil.) Anggaplah bahwa kehadiran dari suatu dewan 
lingkungan kota yang aktif menunjukkan adanya partisipasi lingkungan. Sekitar 14 
persen dari 5.500 municipio di Brasil memenuhi gambaran ini. Dewan-dewan jauh 
lebih banyak berada di municipio yang lebih kaya dan lebih terdidik (29 persen) 
dibandingkan di municipio termiskin dan paling tidak terdidik (6 persen). Analisis 
multivariat menegaskan bahwa hal ini tidak hanya karena municipio kaya berukuran 
lebih besar, sehingga memiliki kelompok pendukung yang lebih besar. Meskipun 
ukuran dan urbanisasi memengaruhi kecenderungan adanya suatu dewan lingkungan 
yang aktif, rata-rata pendapatan dan pendidikan mempunyai suatu dampak independen 
yang kuat. 
 Sulit untuk menentukan apakah dewan lingkungan yang aktif dan efektif dalam 
membuat persoalan-persoalan lingkungan yang berkaitan dengan hutan diperhatikan 
oleh pemerintah setempat. Salah satu masalahnya adalah pembakaran hutan dan 
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lahan. Pembakaran dilakukan untuk mengubah hutan dan mengelola padang rumput, 
dan kebakaran hutan dapat menciptakan masalah-masalah serius ketika apinya lepas 
kendali, merusak ladang, pagar, serta hutan-hutan di dekatnya (Nepstad dkk., 2001). 
Di antara municipio yang mengalami kebakaran (berdasarkan data penginderaan jarak 
jauh), jauh lebih banyak municipio dengan dewan lingkungan aktif yang melaporkan 
adanya masalah kebakaran (28 persen dibandingkan 18 persen) dan masalah asap 
(23 persen dibandingkan 15 persen). Penelitian yang tengah berlangsung sedang 
menguji apakah dewan tersebut memiliki dampak kausal dalam memicu pengakuan 
atas masalah-masalah tersebut.

Berbagai Revolusi dalam Pengawasan Hutan Telah 
Meningkatkan Kesadaran dan Akuntabilitas
Sudah sejak lama hutan-hutan tidak diperhatikan dan para penghuninya tidak 
terdengar. Tidak mudah bagi masyarakat umum dan hukum untuk mendeteksi 
penggundulan hutan, penebangan hutan, dan penambangan jauh di dalam hutan. 
Ruang lingkup perusakan hutan dan pengambilan kekayaan umum bagi kepentingan 
pribadi telah berlangsung tanpa disadari. Demikian juga batas-batas sejauh mana para 
kantor publik yang ditugaskan untuk melindungi hutan-hutan telah melakukan tugas-
tugas mereka. Bagi sebagian besar negara-negara berhutan besar di dunia berkembang, 
data yang dapat dipercaya tentang penggundulan hutan sangat tidak memadai bahkan 
secara keseluruhan, apalagi pada tingkat provinsi atau regional. 
 Semua itu berubah karena adanya perkembangan-perkembangan sinergis dalam 
lembaga dan teknologi. Perubahan-perubahan ini berpotensi untuk secara drastis 
memotong biaya pengawasan aktivitas-aktivitas hutan dan memberdayakan masyarakat 
untuk menggunakan informasi ini untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan 
hutan. 
 Revolusi yang pertama berkaitan dengan penginderaan jarak jauh. Pencitraan satelit 
dapat mendeteksi penggundulan hutan dan penebangan hutan. Sejak kemunculan 
pertama Landsat pada tahun 1972, kualitas dan frekuensi citra telah meningkat, 
sementara biaya untuk memperoleh, menafsirkan, dan menggunakannya telah turun. 
Untuk pengawasan terperinci dari suatu tempat tertentu, sekarang dimungkinkan untuk 
memesan foto-foto dengan resolusi 1 meter. Untuk memantau hutan-hutan global, 
pencitraan MODIS mencakup seluruh dunia setiap hari, dapat mendeteksi perubahan 
permukaan tanah hingga sekecil 25 hektar, dan tersedia secara gratis. Biaya peranti 
keras dan lunak untuk menganalisis dan menggunakan citra-citra tersebut juga telah 
menurun, sehingga dapat dijangkau oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat.
 Dampak-dampak sosial dan politis dari teknologi ini menjadi semakin jelas. 
Dalam dunia berkembang, Brasil memimpin dalam teknologi dan aplikasinya. 
National Institute of Space Research (INPE) sejak lama telah menerbitkan laporan-
laporan tahunan atau dua tahunan tentang penggundulan hutan Amazon di setiap 
negara bagian. Laporan-laporan ini telah membantu memusatkan perhatian nasional 
dan internasional pada penggundulan hutan Amazon. Baru-baru ini, INPE telah 
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mulai menerbitkan citra-citra lokasi-lokasi kebakaran secara real-time serta peta-peta 
penggundulan hutan tahunan yang rinci (resolusi 30 meter) di Internet. Mereka juga 
memberikan data gratis dari CBERS2, satelit kerjasama Cina-Brasil, kepada penduduk 
Amerika Selatan. Data ini digunakan oleh badan-badan pemerintah untuk menegakkan 
peraturan-peraturan tanah, dan oleh lembaga swadaya masyarakat lokal untuk menarik 
perhatian umum terhadap persoalan-persoalan hutan serta membangkitkan dukungan 
masyarakat umum. 
 Pengawasan lahan dan kebakaran hutan menggunakan teknologi yang bahkan 
jauh lebih mudah dimengerti, menyediakan hasil-hasil real time yang dapat digunakan 
untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran. CONABIO, Komisi Keanekaragaman 
Hayati Nasional Meksiko, mulai melakukan pengawasan setelah terjadinya bencana 
kebakaran pada tahun 1998. Kantor luar angkasa Indonesia juga memberikan informasi 
yang hampir real-time mengenai terjadinya kebakaran beserta risiko-risikonya.
 Informasi pengawasan seperti ini dapat menjadi jauh lebih bernilai ketika 
digabungkan dengan informasi tentang kepemilikan dan pengendalian hutan. Sebuah 
revolusi teknologi yang sangat baik (sistem penentuan posisi geografi s) membuat 
identifi kasi batas-batas lahan dan konsesi dapat dilakukan dengan biaya minimal. 
Revolusi yang ketiga (sistem informasi geografi s yang murah) mempermudah peletakan 
peta-peta penggundulan hutan di atas peta-peta batas-batas lahan. Teknologi ini 
memungkinkan badan-badan pelaksanaan pemerintahan untuk melakukan pekerjaan 
mereka dengan lebih baik, dan masyarakat dapat memastikan bahwa pemerintah 
melakukan tugasnya. 
 Sebagai contoh, para jaksa penuntut dapat menggunakan pencitraan jarak jauh 
sebagai bukti adanya penggundulan hutan liar. Mato Grosso, salah satu negara bagian 
Brasil, telah memasang suatu sistem yang mencatat lokasi dari lahan-lahan hak milik 
yang luas dan menggunakan deteksi jarak jauh untuk mengawasi seberapa patuhnya 
mereka pada peraturan-peraturan penggunaan lahan. Di Kamerun, lembaga swadaya 
masyarakat menggunakan deteksi jarak jauh untuk menghubungkan pembangunan 
jalur-jalur penebangan hutan yang baru dengan laporan-laporan pemegang izin 
penebangan hutan mengenai pengambilan kayu (Global Forest Watch, 2005). 
Ketidakcocokan dapat menandakan adanya pelanggaran. Adanya jalan-jalan tanpa 
kayu-kayu yang melewatinya mungkin berarti bahwa para produsen kayu berusaha 
menghindari pajak. Adanya kayu-kayu tanpa adanya jalan-jalan mengisyaratkan 
adanya pencucian kayu (timber laundering). Misalnya, kayu diambil dari suatu daerah 
yang dilindungi tetapi dinyatakan sebagai kayu dari suatu daerah dengan izin yang 
sah. Tidak satu pun dari kedua kasus itu yang sepenuhnya berhasil diselesaikan oleh 
para pejabat yang berwenang. Tetapi, kemampuan kelompok-kelompok di luar untuk 
memantau perilaku dari pihak-pihak swasta dan pemerintah mungkin bisa menekan 
kedua belah pihak tersebut untuk patuh pada hukum.
 Sementara informasi menjadi semakin baik dan semakin murah, kemungkinan-
kemungkinan baru bermunculan. Beberapa kelompok sedang mengerjakan beberapa 
cara untuk menggunakan MODIS guna mendeteksi penggundulan hutan berskala 
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besar secara murah, dengan frekuensi setahun sekali atau lebih, bagi keseluruhan suatu 
negara bahkan seluruh dunia. Pada tingkat global hal ini akan menjadi suatu lompatan 
yang sangat besar dalam bidang penelusuran penggundulan hutan. Di antara negara-
negara berkembang hanya Brasil dan India yang secara teratur melaporkan informasi 
penginderaan jarak jauh atas permukaan hutannya, meskipun Indonesia juga sedang 
menciptakan sistem seperti itu. 
 Pada tingkat nasional sistem pengawasan seperti itu dapat mendeteksi tempat-
tempat penggundulan hutan dengan cukup cepat untuk memicu tindakan. Sistem 
tersebut dapat digunakan, contohnya, untuk menelusuri pengaruh dari pembangunan 
jalan baru atau perubahan-perubahan kebijakan ekonomi makro. Sistem tersebut juga 
dapat digunakan untuk mengarahkan pengawasan beresolusi tinggi untuk keperluan 
penegakan hukum. Teknologi-teknologi untuk mendeteksi penebangan hutan 
terselubung telah didemonstrasikan oleh Asner dkk. (2005), dan kemajuan sedang 
terjadi dalam penggunaan radar penembus awan yang berbasis satelit.
 Hal yang melengkapi pemanfaatan penginderaan jarak jauh adalah cepatnya 
pertumbuhan potensi untuk pengamatan di lapangan oleh seluruh penduduk. 
Pengamatan-pengamatan ini dapat digunakan untuk membantu menafsirkan citra-
citra satelit dan untuk menyediakan informasi yang tidak tersedia dari langit. Proyek 
Confl uence (www.confl uence.org) mengisyaratkan kemungkinan-kemungkinannya. 
Proyek tersebut meminta para sukarelawan  mengamati titik-titik potong garis lintang 
dan bujur dunia, dengan interval satu derajat. Peta tersebut dengan cepat terisi dengan 
data. Ledakan pertumbuhan daerah jangkauan telepon genggam dengan cepat mengisi 
banyak hutan mosaik dalam jarak komunikasi dan pelaporan seketika. Sudah sekitar 
seperempat dari “titik-titik kepunahan”  di dunia (lihat Peta 1.8) dapat dijangkau oleh 
sambungan telepon genggam GSM.1

Lembaga-lembaga Negara yang Lemah Dapat Dibantu oleh Pembiayaan 
serta Transparansi yang Lebih Baik
Lembaga-lembaga yang ditugaskan untuk menegakkan hukum-hukum kehutanan 
sering kali tidak efektif. Lebih buruk lagi, lembaga-lembaga itu mungkin terjebak 
dalam kepentingan-kepentingan yang seharusnya mereka atur. Ini merupakan risiko 
yang berbahaya ketika sejumlah besar uang dipertaruhkan. Contohnya, seperti ketika 
badan-badan negara mengalokasikan lahan atau konsesi-konsesi hutan, atau ditugaskan 
untuk memastikan agar para penebang hutan skala industri dan para pemilik lahan 
yang luas mematuhi peraturan-peraturan lingkungan. Para pejabat, pembuat undang-
undang, dan orang-orang di militer yang korup, dapat membentuk persekongkolan 
dengan pelaku-pelaku besar (termasuk perusahaan-perusahaan kayu, pabrik-pabrik 
bubur kayu, para peternak, dan para pemilik perkebunan) untuk mengalokasikan 
lahan dan hutan-hutan yang dapat dieksploitasi. Akibatnya adalah pengambilan 
kekayaan umum untuk pribadi, konfl ik dengan penduduk hutan, dan penghancuran 
hutan yang tidak diatur oleh hukum.
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 Sebagai tanggapannya, suatu pengembangan inovasi-inovasi institusional telah 
diciptakan untuk menyokong kinerja dan akuntabilitas badan-badan pemerintahan 
beserta kepentingan-kepentingan yang mereka awasi. Terdapat kemungkinan untuk 
memperkuat suatu sistem dari dalam. Akella dan Cannon (2004) menjelaskan mengapa 
penegakan hukum kehutanan sering kali gagal. Para pemilik lahan diancam untuk tidak 
melakukan penggundulan hutan atau penebangan liar hanya jika mereka memahami 
bahwa kemungkinan besar mereka akan dihukum serius. Dalam suatu sistem yang 
mengandalkan hukum pidana, serangkaian panjang peristiwa harus terjadi dulu sebelum 
pelaku kesalahannya dihukum: deteksi pelanggaran hukum, surat panggilan, dakwaan, 
pembuktian kesalahan, dan pelaksanaan hukuman. Jika pemilik lahan melihat kecilnya 
kemungkinan kemajuan dari mata rantai mana saja dalam rangkaian ini ke mata rantai 
berikutnya, kemampuan pencegahannya pun menjadi rendah. 
 Mata-mata rantai mungkin lemah karena rancangannya memang tidak baik 
atau karena kapasitasnya tidak memadai. Palmer (2005) menggambarkan bagaimana 
peraturan penebangan hutan Indonesia memotivasi para penegak hukum untuk 
meminta suap dari para penyelundup kayu, daripada menuntut mereka. Di sisi lain, 
Brito, Barreto, dan Rothman (2005), dalam suatu kajian dari penegakan hukum 
pidana lingkungan Brasil, menemukan masalah-masalah logistik yang bisa diperbaiki 
sebagai penghalang untuk melakukan pendakwaan.
 Dilatarbelakangi global kegagalan sistem-sistem pemeriksaan dan pencocokan 
internal, Kementerian Umum Brasil memberikan suatu model menarik dari solusi 
yang mungkin dilakukan. Kementerian tersebut, yang ada baik di tingkat negara bagian 
maupun federal, adalah suatu badan penuntut yang ditugaskan untuk memastikan 
kepatuhan hukum, baik oleh penduduk maupun cabang eksekutif. Sebagai sebuah 
lembaga yang dipimpin oleh kalangan intelektual, stafnya dipilih melalui ujian-ujian 
kompetitif yang hanya bisa dilalui oleh beberapa persen dari pelamar. Sebagai akibatnya, 
lembaga ini menarik banyak sekali staf yang memenuhi syarat dan idealis, banyak di 
antaranya yang tertarik pada persoalan-persoalan lingkungan. Para jaksa penuntut 
memiliki otonomi yang cukup besar dalam memilih kasus-kasus yang akan mereka 
tangani. Hal ini meningkatkan independensi, namun menghalangi fokus. Biasanya 
kementerian tersebut mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah melalui 
negosiasi, dan menjadikan ancaman untuk melakukan tuntutan sebagai cadangan. 
Brito, Barreto, dan Rothman (2005) menyebutkan bahwa Kementerian Umum tersebut 
adalah kekuatan institusional terkuat bagi perlindungan lingkungan di Brasil.
 Suatu lembaga baru yang terdiri atas para pengawas independen berada di 
perbatasan antara memperkuat pengendalian internal dengan memungkinkan 
pengendalian eksternal. Pemerintah Kamboja dan Kamerun, di bawah tekanan 
internasional dan domestik untuk memperkuat pengawasan sumber daya hutan, 
telah mempekerjakan orang-orang yang independen dan dibiayai oleh donor untuk 
mengawasi penegakan hukum kehutanan. Kekuatiran dalam kedua kasus tersebut 
adalah bahwa kekayaan kayu dialokasikan secara tidak transparan dan tidak adil, serta 
bahwa para penebang hutan tidak mendukung kesinambungan sumber daya hutan.



148

DALAM SENGKETA?

 Di Kamerun, seorang pengawas mengamati pelaksanaan lelang-lelang konsesi, 
memacu naiknya penawaran dan penerapan standar-standar teknis yang lebih baik 
bagi para penawar yang telah memenuhi syarat sebelumnya. Di kedua negara itu 
para pengawas menguji operasi-operasi penebangan hutan dan tindakan-tindakan 
penegakan hukum. Suatu kajian tentang kegiatan-kegiatan ini dan eksperimen serupa 
yang dilakukan oleh Brown (2004) mendapati dampak positif yang kuat terhadap 
transparansi, tetapi mempertanyakan kemampuan kesinambungan lembaga-lembaga 
pengawasan tersebut. Persoalan yang mendasar adalah apakah terdapat konstituensi 
domestik yang memberi nilai penting terhadap informasi dan meminta informasi yang 
disediakan oleh para pengawas tersebut.
 Suatu bentuk lain dari kebijakan pengungkapan kepada umum dari bidang 
pengendalian polusi industri dapat menawarkan beberapa pelajaran. Program PROPER 
di Indonesia melakukan penilaian atas upaya-upaya perusahaan-perusahaan industri 
dalam mengendalikan polusi. Program tersebut diadakan oleh badan perlindungan 
lingkungan Indonesia untuk menjawab kesulitan dalam menegakkan hukum-hukum 
polusi. Berdasarkan laporan mereka yang telah diaudit, program itu menggolongkan 
perusahaan-perusahaan dalam suatu skala: sama sekali tidak patuh dan tidak berusaha 
untuk mematuhi aturan, melakukan beberapa upaya lingkungan tetapi tidak memadai 
untuk memenuhi standar, mematuhi aturan secara minimal, melakukan praktik yang 
baik, dan melakukan praktik terbaik. Penilaian-penilaian tersebut dapat dengan mudah 
dipahami oleh masyarakat umum dan telah mendorong perusahaan-perusahaan untuk 
meningkatkan kinerja mereka. Keistimewaan yang menarik dari penilaian ini, relatif 
terhadap praktik yang berlangsung dalam hukum kehutanan, adalah penghargaan yang 
diberikan PROPER kepada perusahaan-perusahaan yang meningkatkan kinerjanya. 
Hal ini mungkin membantu mengurangi tantangan terhadap program tersebut. 
 Sistem-sistem sertifi kasi sukarela memiliki kemiripan dengan sistem pengungkapan 
kepada umum. Dari sudut pandang kebijakan, sistem-sistem sertifi kasi menarik karena 
mereka dapat mendorong dilakukannya pengelolaan hutan yang lebih baik, bahkan, 
di mana lembaga setempat tidak efektif dalam menegakkan peraturan. Seperti sistem 
pengungkapan kepada umum, sistem-sistem sertifi kasi berusaha untuk menghargai 
perusahaan berkinerja baik, meskipun biasanya hanya berdasarkan penilaian lulus/
gagal, tanpa pembedaan yang lebih jelas seperti yang dilakukan oleh PROPER. 
Contoh terbaik yang terkenal adalah untuk pengelolaan hutan, di mana Dewan 
Penjagaan Hutan dan organisasi-organisasi lain yang menetapkan standar, telah 
membuat standar-standar untuk pengelolaan hutan yang lebih bertanggung jawab dan 
berkesinambungan. Standar-standar ini termasuk kepatuhan terhadap hukum-hukum 
negara, penghargaan terhadap hak-hak pribumi, pelestarian keanekaragaman hayati, 
serta penegakan dan kepatuhan terhadap suatu rencana pengelolaan. Sistem-sistem 
juga telah diajukan untuk menjamin bahwa barang-barang kebutuhan pokok seperti 
daging sapi dan kedelai diproduksi tanpa menggunduli hutan secara liar. Sertifi kasi 
dilakukan di bawah perjanjian oleh pihak swasta pemberi sertifi kat yang terakreditasi. 
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Integritas dari proses sertifi kasi itu bergantung pada keinginan pemberi sertifi kat untuk 
mempertahankan reputasi mereka. 
 Dapatkah sistem membuat perubahan besar dalam pengelolaan hutan? Pertanyaan 
yang utama adalah apakah para pemilik hutan merasakan manfaat dari mendapatkan 
sertifi kasi. Sertifi kasi membebankan biaya-biaya langsung dan tidak langsung yang cukup 
besar. Karena ada biaya tetap langsung yang terkait dengan proses administrasi dan 
kunjungan ke tempat pemberi sertifi kat, komunitas hutan dan produsen-produsen kecil 
lainnya mengalami kerugian yang serius.
 Biaya tidak langsung adalah yang dihubungkan dengan perilaku taat, seperti 
menahan diri untuk tidak memotong kayu di lereng-lereng. Biaya-biaya ini mungkin 
cukup besar, bergantung pada ketatnya peraturan dan sifat dari hutan tersebut. Manfaat 
yang paling sering disebut-sebut bagi para pemilik hutan adalah meningkatnya akses 
ke pasar-pasar ekspor, mungkin dengan tingginya harga untuk produk-produk 
bersertifi kat. Orang-orang yang skeptis meragukan apakah manfaat ini cukup luas 
dan cukup memotivasi perubahan secara luas dalam pengelolaan hutan. Permintaan 
produk-produk bersertifi kat hanya terjadi pada sebagian kecil pasar ekspor (tetapi 
tumbuh dengan cepat), dilaporkan mencapai 12 persen produksi kayu di Afrika dan 
18 persen di Asia. 
 Selain itu, pertanyaan tentang ada atau tidaknya harga yang lebih tinggi untuk 
kayu-kayu bersertifi kat masih kontroversial. Sebuah survei di pasar Inggris mendapati 
harga yang lebih tinggi 2-3 persen untuk beberapa kayu tropis, dan kenaikan 20 persen 
dalam pasar-pasar yang sangat sedikit, di mana permintaan pada harga seperti itu 
mungkin sangat kurang (Robinson, 2006). Tetapi jika dikembalikan kepada produsen, 
suatu penjualan eceran yang kecil atau penjualan borongan berharga tinggi pun dapat 
menjadi keunggulan yang besar, dan sertifi kasi mungkin penting bagi pasar-pasar 
tertentu. Namun, tetap ada pertanyaan apakah sertifi kasi mampu memengaruhi 
perilaku produsen pada skala besar. 
 Sertifi kasi dapat mengubah perilaku perusahaan-perusahaan melalui mekanisme 
yang lain. Karena kriteria sertifi kasi konsisten dengan pengurangan risiko dan kewajiban, 
dan dengan adanya pengendalian pengelolaan internal yang baik, para penebang dan 
pemilik lahan yang bersertifi kat mungkin merasa lebih mudah untuk memperoleh 
jaminan dan keuangan. Untuk alasan yang sama, sertifi kasi (dilihat sebagai mandat 
pengelolaan yang baik dan risiko yang rendah) mungkin meningkatkan nilai dari suatu 
konsesi atau kepemilikan atas hutan, atau nilai dari perusahaan penebangan hutan. 
Pendekatan ini mungkin terbukti sebagai dorongan yang lebih kuat dibandingkan 
harga premium bagi konsumen. Dan dapat pula muncul dampak tidak langsung 
melalui politik setempat, ketika perusahaan-perusahaan bersertifi kat berusaha untuk 
memastikan bahwa pesaing-pesaingnya yang tidak bersertifi kat juga memenuhi 
peraturan-peraturan lokal.2

 Terakhir, hukum anti pencucian uang mulai menarik perhatian sebagai suatu alat 
bantu melawan penebangan liar dan pengubahan hutan. Badan-badan antarpemerintah 
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(Financial Action Task Force dan badan-badan regional yang terkait) telah menawarkan 
rekomendasi-rekomendasi tentang hukum-hukum ini, yang menyebut kejahatan-
kejahatan tertentu sebagai kejahatan-kejahatan “predikat.” Penyamaran pergerakan 
keuntungan dari kejahatan-kejahatan predikat termasuk kejahatan pencucian uang.
 Indonesia telah secara eksplisit menyatakan bahwa penebangan liar sebagai suatu 
kejahatan predikat; di banyak negara lainnya pelanggaran-pelanggaran hukum dalam 
penggunaan hutan atau lahan dapat diartikan sebagai kejahatan predikat. Hal ini 
mungkin berarti bahwa semakin lebar jaring yang dapat ditebarkan untuk menangkap 
para pelanggar hukum kehutanan. Badan-badan penegakan hukum domestik memiliki 
alat bantu lain yang dapat mereka gunakan: kejahatan pencucian uang mungkin lebih 
mudah untuk dideteksi dan dituntut dibandingkan pelanggaran hukum kehutanan. 
Kejahatan pencucian uang menuntut bank-bank domestik untuk melakukan 
pengamatan yang lebih teliti terhadap klien-klien mereka, untuk mencegah terjadinya 
tindak kejahatan. Bank-bank asing harus mengamati bank-bank koresponden mereka, 
demikian juga deposito-deposito yang dilakukan oleh klien-klien di luar negeri. Tetapi 
penerapan hukum pencucian uang pada penegakan hukum di hutan masih berada 
dalam tahap yang dini dan masih bersifat spekulatif.

Rangkuman
Bab ini melihat bagian awal dari proses kebijakan. Jika masyarakat harus memelihara 
pelayanan lingkungan di hadapan tekanan kuat degradasi hutan, harus ada pendukung-
pendukung yang bersuara keras dan efektif untuk pemanfaatan seperti itu. Dan jika 
masyarakat harus mengalokasikan dan menjaga hak-hak atas sumber daya hutan 
dengan adil, mereka harus mencegah golongan-golongan elit yang berkuasa merampas 
sumber-sumber daya tersebut. Lembaga-lembaga dan teknologi-teknologi baru untuk 
transparansi, pengawasan, dan dorongan-dorongandapat membantu menghadapi 
tantangan-tantangan ini. Dengan konteks ini, bab selanjutnya mempelajari kesuksesan-
kesuksesan dan kegagalan-kegagalan dari kebijakan-kebijakan yang memengaruhi 
pengelolaan dan kelebatan hutan.

Catatan Kaki
 1. Perhitungan penulis berdasarkan cakupan data tahun 2005.
 2. Hal yang sebaliknya juga mungkin terjadi. Sementara tekanan-tekanan untuk 

mendapatkan sertifi kasi meningkat bagi perusahaan-perusahaan besar, mereka 
mungkin mengalihkan aset-aset hutan kepada perusahaan-perusahaan kecil yang 
menghindari sertifi kasi atau berada di bawah standar yang tidak begitu ketat.



Sebagian besar hutan di Meksiko dimiliki oleh masyarakat, dan 
kebanyakan di antaranya telah mengembangkan usaha komersial 
hutan yang cukup berarti.

Sumber: UNEP/GRID-Sioux Falls



Sebagian besar hutan di Meksiko dimiliki oleh masyarakat, dan kebanyakan di 
antaranya telah mengembangkan usaha komersial hutan yang cukup berarti.

Sumber: Heriberto Rodriguez.



B A B  6

153

Kebijakan Lokal dan Nasional: 
Membuat Kerangka 
Hak dan Insentif 
untuk Mengelola Hutan

Kita sekarang beralih untuk menghubungkan tantangan-tantangan pengaturan 
ganda yang diperkenalkan dalam Bab 5. Tantangan-tantangan ini berkisar 
seputar penentuan dan penegakan hak-hak:

Di daerah perbatasan dan lintas batas, sebagian besar hutan secara resmi 
dimiliki negara, tetapi jangkauan pemerintah serta penerapan hukumnya 
lemah, dan hak-hak kepemilikan tidak terjamin. Siapa yang harus menguasai 
bidang-bidang tanah yang sangat luas ini dan menerima pendapatan dari 
pengelolaannya? Dan seiring dengan meningkatnya permintaan akan daerah-
daerah ini, bagaimana gangguan lingkungan berskala besar dapat dicegah?

Di dalam lahan-lahan mosaik, bagaimana lahan dan hutan dapat dikelola 
secara produktif dan adil? Sebagai contoh, bagaimana sebaiknya masyarakat 
menyeimbangkan keinginan pemilik tanah untuk mengeksploitasi tanah 
subur di tepi sungai dengan kepentingan para penduduk di hilir sungai 
untuk memelihara hutan di tepian sungai sebagai suatu pertahanan terhadap 
sedimen?

Bab ini mempelajari cara-cara meningkatkan hasil-hasil hutan, seperti:

Menentukan siapa saja yang berhak menggunakan hutan-hutan untuk 
keperluan-keperluan yang berbeda, dan bagaimana dengan ketat mengatur 
hak-hak tersebut demi kepentingan kesinambungan dan manfaat-manfaat 
lingkungan.

•

•

•



154

DALAM SENGKETA?

Membuat pengelolaan hutan yang berkesinambungan lebih menarik secara 
keuangan terkait dengan pengubahan menjadi lahan pertanian.

Mengoordinasikan pembangunan dan kebijakan pertanian regional.

 Bab ini pertama-tama meninjau tantangan dari konfl ik hutan, kemudian menilai 
pembagian (penetapan) wilayah dan mekanisme alokasi penggunaan lahan pada skala 
nasional dan regional. Setelah itu, bab ini menganalisis pro dan kontra dari berbagai 
rancangan hak-hak kepemilikan (pengelolaan pemerintah, pengelolaan masyarakat, 
pengelolaan swasta) dalam kondisi yang berbeda-beda, dan mempelajari cara-cara 
untuk membuat pengelolaan hutan lebih menarik untuk setiap rancangan itu. Terakhir, 
bab ini mempertimbangkan bagaimana mengelola kebijakan pembangunan jalan 
dan pembangunan lainnya untuk memperhitungkan dampaknya atas pengelolaan 
hutan.

Tantangan dari Konfl ik Hutan
Konfl ik-konfl ik sengit sudah menjadi bagian dari hutan-hutan. Menurut FAO (2005, 
hal. 117), selama 20 tahun terakhir sedikitnya 26 negara tropis telah mengalami 
konfl ik bersenjata di daerah-daerah berhutan; empat negara lainnya mengalami 
“kekerasan sosial yang cukup besar.” Beberapa konfl ik tersebut adalah perang saudara, 
mencerminkan gagalnya pemerintahan negara bagian. Banyak pemberontak dan 
pengacau telah menggunakan hutan-hutan sebagai markas operasi dan menjual kayu 
untuk membiayai perjuangannya. Penyelesaian perselisihan-perselisihan ini melibatkan 
persoalan pengaturan yang jauh melampaui agenda hutan. 
 Di negara-negara yang lebih kuat, konfl ik-konfl ik dapat terjadi di daerah perbatasan 
mengenai akses pada lahan dan kayu. Dalam suatu analisis terhadap kekerasan di 
hutan Amazon Brasil, Alston, Libecap, dan Mueller (2000) menggambarkan beberapa 
tantangan mendasar dalam mengalokasikan hak-hak kepemilikan di perbatasan. 
Selama tahun 1990-an sering terjadi bentrokan karena kelompok-kelompok yang 
tidak memiliki lahan dan para pemilik lahan yang luas berselisih mengenai hak milik 
lahan. Menurut para penulis, bentrokan-bentrokan ini berakar dari ketidakjelasan 
hukum. Serangkaian hukum menjamin kepemilikan lahan pada para pemilik lahan, 
sementara serangkaian hukum lainnya memperbolehkan dilakukannya distribusi ulang 
dari lahan yang “kurang termanfaatkan” (termasuk hutan) kepada orang-orang yang 
tidak memiliki lahan. 
 Para penulis mempertanyakan mengapa dilema ini mengarah pada konfl ik di 
beberapa tempat dan tidak demikian di tempat-tempat lainnya. Mereka menyimpulkan 
bahwa bentrokan-bentrokan cenderung terjadi ketika lahan dinilai berharga dan terdapat 
ketidakpastian tentang hukum yang akan berlaku. Tidak ada gunanya memperebutkan 
lahan yang tidak berharga, dan tidak ada gunanya memperjuangkan sesuatu yang sia-
sia. Hukum yang baik dan hakim yang baik adalah dasar bagi hak-hak kepemilikan 
di perbatasan, tetapi hal ini lebih mudah diucapkan daripada dipraktikkan.

•

•
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Hak-hak dan Batasan-batasan di Hutan—Serangkaian 
Kemungkinan
“Siapakah pemilik hutan-hutan dunia?” tanya White dan Martin (2002) dalam tulisan 
mereka yang sangat penting dan berpengaruh. Lampiran Tabel A.3, diambil dari 
International Tropical Timber Organization (ITTO) (2006) dan United Nations Food 
and Agriculture Organization (FAO) (2005), memperbarui jawaban mereka, tetapi 
tiba pada banyak kesimpulan yang sama.
 Pertama, sebagian besar hutan tropis dunia berada di bawah kepemilikan negara 
yang tidak terjamin dan banyak yang dikelola secara tidak berkesinambungan atau 
tidak dikelola sama sekali. Hampir semua hutan di Afrika dan Asia dimiliki pemerintah, 
begitu pula sebagian besar hutan di Amerika Latin. Sekitar 3,5 juta kilometer persegi 
dari hutan di negara-negara anggota ITTO ditetapkan sebagai wilayah produksi kayu, 
dengan kira-kira setengahnya berada di bawah konsesi pemerintah. Namun, hanya 
7 persen yang berada di bawah pengelolaan yang berkesinambungan, dan hanya 3 
persen yang berada di bawah pengelolaan bersertifi kasi. 4,6 juta kilometer persegi dari 
hutan ITTO lainnya ditetapkan sebagai wilayah terlindung (beberapa di antaranya 
adalah lahan-lahan milik pribadi), tetapi hanya 4 persen yang berada di bawah suatu 
jenis rencana pengelolaan tertentu.
 Kedua, sebagian tanah hutan yang luas dan terus berkembang dimiliki atau 
dikelola oleh masyarakat. Penduduk setempat dan kelompok-kelompok pribumi 
memiliki sebagian besar hutan di Fiji, Meksiko, serta Papua Nugini; memiliki bidang-
bidang tanah yang luas di Bolivia, Brasil, Kolombia, Ekuador, Guyana, Panama, 
dan Peru; juga mengelola hutan-hutan di Guatemala, India, dan Filipina. Di Asia 
Tenggara, masyarakat mengelola 10 persen dari hutan yang dimiliki secara umum 
dan memiliki hak-hak terbatas sebagai pengguna atas 54 persennya lagi (Romano dan 
Reeb, 2006).
 Tetapi hak-hak kepemilikan dan pengelolaan hutan hampir selalu terbatas, dan 
pembatasan atas kepemilikan dan penggunaan menetapkan alternatif sistem-sistem 
izin penggunaan dan kepemilikan lahan (Tabel 6.1). Kedua dimensi ini mencerminkan 
dua tantangan utama yang disebutkan dalam Bab 5 tentang penetapan kepemilikan 
dan pengakuan atas eksternalitas lingkungan. Keseimbangan dari hak-hak tersebut 
dapat berpihak kuat kepada masyarakat, dalam bentuk daerah-daerah milik umum, 
yang dilindungi dengan ketat. Kepemilikan dan pengelolaan negara dapat tetap 
dipertahankan, tetapi dengan mengizinkan pengambilan kayu yang berkesinambungan. 
Kebanyakan hutan tropis dunia termasuk dalam kategori kedua ini, berada di bawah, 
baik pengawasan langsung oleh negara (yang sering kali tidak efektif ) ataupun konsesi-
konsesi. Tetapi, partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan pengelolaan hutan juga 
bertumbuh dengan cepat, meskipun masih dengan pembatasan pada pengambilan 
sumber daya hutan dan pengubahan lahan.
 Sebaliknya, kebanyakan atau semua hak-hak hutan, termasuk pengubahan lahan, 
dapat diberikan kepada kepada para pemilik swasta, seperti yang terjadi di banyak 
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lahan mosaik. Dalam kasus-kasus seperti itu, masyarakat harus mengimbangi para 
pemilik lahan agar mereka mengurangi emisi-emisi karbon, sedimen, dan konsekuensi-
konsekuensi penggundulan hutan lainnya. Ketika hak-hak pengubahan lahan dibatasi, 
maka hak-hak dari pemilik hutan swasta dibatasi sehingga mereka berbagi biaya 
perlindungan lingkungan dengan masyarakat. Di Brasil dan Paraguay, misalnya, para 
pemilik lahan harus memelihara sebagian dari lahan milik mereka tetap tertutupi 
hutan. Akan tetapi, membuat kewajiban ini dapat diperdagangkan, dapat mengurangi 
biaya-biaya pencapaian tujuan-tujuan lingkungan. Terakhir, di beberapa tempat, para 
pemilik lahan mempertahankan hanya beberapa hak untuk menggunakan hutan, 
seperti membangun tempat tinggal atau melakukan kegiatan pariwisata ekologi. 
Contoh lainnya, adalah perlindungan swasta seperti Reserva Particular do Patrimonio 
Natural (RPPN) di Brasil. 
 Pilihan-pilihan di antara sistem-sistem kepemilikan lahan ini akan mencerminkan 
sejarah suatu daerah, kekuasan relatif dari kelompok-kelompok yang memiliki 
kepentingan berbeda, efi siensi berbagai kelompok dalam mengelola hutan-hutan, 
pentingnya perlindungan lingkungan terkait dengan pertanian, dan perilaku-perilaku 
masyarakat tentang kepentingan-kepentingan pribadi dan sosial. Beberapa bagian 
berikut membahas mekanisme-mekanisme untuk membuat pilihan-pilihan tersebut 
dan mempelajari persoalan-persoalan yang berhubungan dengan implementasi sistem-
sistem alternatif tersebut. 

Tabel 6.1 Contoh-contoh Batasan-batasan Kepemilikan dan Penggunaan Hutan

Kepemilikan atau jenis pengelolaan

Izin Penggunaan Hutan Negara Masyarakat Swasta

Apapun, termasuk 
pengubahan sepenuhnya

— — Kebanyakan lahan 
mosaik

Pengubahan permanen 
dalam jumlah terbatas 
diizinkan; sisanya 
harus dikelola secara 
berkesinambungan

Daerah-daerah yang 
ditetapkan sebagai 
zona yang boleh diubah 
(Indonesia)

— Brasil, Paraguay

Pengubahan 
dilarang; pengelolaan 
berkesinambungan untuk 
produk-produk hutan 
komersial diizinkan 

Pengelolaan negara 
secara langsung (sering 
kali tidak efektif) dan 
konsesi-konsesi kayu 
industri; termasuk di 
banyak hutan Asia dan 
Afrika

Konsesi-konsesi 
mayarakat (Guatemala), 
Pengelolaan Hutan 
Bersama (India), hutan-
hutan masyarakat 
(Meksiko), lahan-lahan 
pribumi (Papua Nugini)

Hutan-hutan swasta 
yang diatur

Pengambilan sumber daya 
hutan diizinkan secara 
terbatas atau tidak diizinkan 
sama sekali 

Daerah-daerah yang 
dilindungi dengan ketat

Beberapa daerah 
pribumi

Perlindungan 
swasta dan 
pelestarian yang 
hati-hati

Sumber: Penulis.
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Penetapan Wilayah Memiliki Daya Tarik Secara Teknis Tetapi Menimbulkan 
Kesulitan-kesulitan Praktis
Penetapan wilayah memiliki dasar pemikiran yang masuk akal: alokasi dan pengelolaan 
lahan yang efi sien. Beberapa lahan sesuai untuk pertanian, dengan tanah yang datar, 
subur, iklim yang baik, dan ketersediaan air. Beberapa lahan tidak produktif bagi 
pertanian, seperti di lereng-lereng bukit yang cenderung mengalami erosi. Demikian 
pula, beberapa daerah memiliki jenis binatang atau tumbuhan yang unik atau berperan 
penting dalam mengendalikan aliran air. Jadi para perencana penggunaan lahan 
menyarankan untuk menanami lahan pertanian yang baik, menjaga tanaman pertanian 
dan hewan ternak jauh dari lahan-lahan yang mudah terdegradasi serta melindungi 
daerah-daerah dengan keanekaragaman hayati tinggi. 
 Metodologi perencanaan penggunaan lahan yang canggih telah dikembangkan, 
pada skala yang berkisar dari benua sampai negara, hingga provinsi, sampai daerah 
resapan air. Sedikitnya ada dua jalur perencanaan teknis, meskipun dalam praktiknya, 
keduanya dapat digabungkan. Pertama, pendekatan yang berakar pada ilmu pertanian 
dan kehutanan. Informasi tentang topografi  dan tanah digunakan, bersama dengan 
pemolaan tanaman pertanian, untuk menentukan “kemampuan” tanah tersebut, 
yaitu penggunaan lahan yang direkomendasikan. Data tentang permukaan hutan 
serta distribusi jenis pohon dan populasi manusia juga digunakan untuk menandai 
daerah-daerah untuk pengelolaan kayu yang berkesinambungan. Pendekatan ini lazim 
dilakukan di Amerika Latin dan juga digunakan di Malaysia.
 Pendekatan yang kedua berasal dari perencanaan pelestarian yang sistematis 
(Margules dan Pressey, 2000; Cowling dkk., 2003; Stoms, Chomitz, dan Davis, 2004). 
Pendekatan yang sangat teknis ini disusun karena suatu persoalan optimisasi matematis, 
yaitu penemuan konfi gurasi bentang alam yang mencapai tujuan-tujuan lingkungan 
tertentu dengan biaya minimal. Contohnya, dengan adanya serangkaian tempat 
perlindungan di suatu daerah, seorang perencana dapat mencoba mencari jumlah 
terkecil yang sanggup menampung semua spesies terancam di daerah tersebut. Lebih 
banyak lagi perumusan canggih yang mencoba memastikan adanya cukup habitat yang 
berdampingan untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjang dari spesies-
spesies tersebut dan untuk memelihara proses-proses ekologis yang lebih luas. 
 Rencana-rencana penetapan wilayah yang dihasilkan dapat bersifat indikatif 
atau bersifat preskriptif. Rencana-rencana indikatif dapat digunakan oleh para 
pemilik lahan untuk memilih penggunaan lahan yang sesuai, atau oleh pemerintah 
untuk menentukan pelokasian jalan, menentukan daerah-daerah yang dilindungi, 
memberikan izin-izin untuk penambangan dan perkebunan, serta persoalan-persoalan 
pengembangan regional lainnya. Rencana-rencana preskriptif menentukan penggunaan 
lahan yang diizinkan atau dilarang pada setiap titik pada bentang alam tersebut. Ketika 
eksternalitas lingkungan merupakan motivasi, rencana-rencana sering kali bersifat 
preskriptif, berupa pengidentifikasian lereng-lereng bukit, dataran-dataran rawan 
banjir, koridor-koridor keanekaragaman hayati, dan habitat-habitat margasatwa 
tertentu untuk dilindungi atau dibatasi penggunaannya. 
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 Potensi yang ditawarkan oleh metode penetapan wilayah yang bersifat preskriptif 
sekaligus bersifat menjebak. Untuk mencapai sasaran-sasaran sosial dan lingkungannya, 
cara ini harus membatasi hak-hak, baik calon maupun pemilik lahan yang sudah ada 
untuk menggunakan lahan atau hutan tersebut. Keabsahan dan efektivitas penetapan 
wilayah, oleh karena itu, erat kaitannya dengan sistem penggunaan lahan selama 
periode tertentu dan bergantung pada perolehan persetujuan dan kerja sama pemilik 
lahan. Penduduk miskin bisa menderita jika penetapan wilayah diterapkan pada mereka 
tanpa persetujuan mereka atau tanpa pemberian kompensasi, sementara kepentingan-
kepentingan yang lebih kaya atau lebih berkuasa mungkin meremehkan aturan-aturan 
tersebut dengan cara mengabaikannya, atau mungkin tidak ada kehendak politik 
untuk menerapkan penetapan daerah pada siapa pun. 
 Untuk alasan ini, pelaksanaan metode penetapan wilayah adalah persoalan pada 
tingkat nasional (Hoare, 2006):

Di Indonesia pada era Suharto, pemerintah menyatakan klaimnya atas hutan 
yang mencakup sekitar tiga perempat luas negara, mengambil alih hak-hak 
masyarakat tradisional atas hutan-hutan mereka. Rencana penetapan wilayah 
berskala besar menjelaskan daerah-daerah untuk perlindungan, pengelolaan 
kayu, dan alih fungsi. Tetapi rencana tersebut sering kali diabaikan atau 
dimanipulasi. Hak-hak  masyarakat atas hutan pertanian yang mereka 
ciptakan diabaikan, dan rencana tersebut tidak mencegah berlangsungnya 
penggundulan hutan di daerah-daerah yang dilindungi. Oleh karena 
perencanaan yang buruk atau penggundulan hutan, 40 juta orang Indonesia 
hidup di daerah yang ditetapkan sebagai wilayah hutan tetapi kekurangan 
pepohonan, di daerah dengan larangan pertanian.

Di Brasil, dua praktik yang dibiayai dengan mahal oleh Bank Dunia 
mengembangkan rencana-rencana penetapan wilayah bagi negara bagian 
Rondonia dan Mato Grosso. Rencana-rencana tersebut dipikirkan tanpa 
adanya keikutsertaan dari masyarakat atau campur tangan politis. Karena 
mereka menempatkan daerah-daerah yang penting di luar jangkauan untuk 
peternakan dan penebangan kayu yang kuat, mereka gagal mendapatkan 
dukungan yang luas, dan hal ini jelas tidak berdampak banyak terhadap 
penggunaan lahan (meskipun tidak pernah diadakan evaluasi yang teliti). 
Suatu rencana yang telah direvisi sedang diterapkan di Rondonia (Mahar, 
2000; Bank Dunia, 2003).

Penetapan wilayah ekologis pertanian dilakukan pada tingkat provinsi atau 
tingkat negara bagian di beberapa negara Amerika Latin, sering kali dengan 
dukungan atau metodologi dari FAO. Penetapan ini termasuk praktik-praktik 
besar di Bolivia dan Peru serta praktik-praktik regional atau lokal di Chili, 
Kolombia, Kosta Rika, Nikaragua, dan Paraguai. Tidak terdapat evaluasi-
evaluasi resmi yang telah dihasilkan dari praktik-praktik ini.

•

•

•
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Ilmu pengetahuan tentang pelestarian telah menghasilkan sejumlah rencana 
penggunaan lahan yang terinci, yang mencoba menyelaraskan keanekaragaman 
hayati, pertanian, dan tujuan-tujuan komersial kehutanan, seperti rencana 
bagi Papua Nugini (Faith, Walker, dan Margules, 2001). Akan tetapi, 
menurut Faith dkk.(2003 hal. 313), “Meskipun pengerjaan metode-metode 
seleksi pelestarian telah berlangsung selama satu dekade atau lebih, sejauh 
pengetahuan kami, tidak ada rangkaian lengkap daerah yang dihasilkan oleh 
algoritma komputer seperti itu,  yang telah diterapkan dalam perencanaan 
keanekaragaman hayati regional di mana pun dalam dunia yang nyata.”1

 Singkatnya, rencana-rencana ini gagal karena tidak mengumpulkan dukungan 
dari rakyat dan tidak mempertimbangkan bagaimana orang-orang dengan izin atau 
rancangan-rancangan pada hutan akan bereaksi. 

Penetapan Wilayah yang Manusiawi?
Tidaklah cukup untuk menyusun suatu peta penetapan wilayah rasional berskala 
1:250.000. Para perencana juga harus membujuk para pengguna lahan untuk 
menyesuaikan diri dengan peta tersebut, tetapi bagaimana caranya? Mereka dapat 
melakukan desakan, yang mungkin berhasil jika peta-peta itu memberikan informasi 
baru tentang kecocokan pertanian atau jika orang-orang yang dituju adalah suatu 
kelompok yang kompak dengan kendali-kendali sosial yang kuat. Mereka dapat 
mencoba mewajibkan secara hukum, yang membutuhkan kesepakatan umum 
mengenai cara dan hasilnya jika ingin menjadikannya sah dan efektif. Mereka 
dapat memberikan insentif-insentif bagi mereka yang mematuhinya, termasuk 
kompensasi untuk menerima batasan-batasan. Yang terpenting mungkin adalah, 
mereka bisa mendapatkan partisipasi dari rakyat ketika membentuk rencana-
rencana dan menegosiasikan hak-hak lahan yang sering kali mendasarinya. Hal 
itu berarti menyesuaikan peta untuk mengakui kenyataan di lapangan, daripada 
kebalikannya.
 Salah satu contohnya adalah Kamerun, yang telah menetapkan wilayah tanah 
hutan permanennya untuk mencerminkan pola-pola penggunaan lahan. Peraturan 
hutan tahun 1994 mengharuskan 30 persen wilayah negara itu dijaga sebagai hutan 
permanen untuk pelestarian dan produksi kayu yang berkesinambungan. Sebuah 
rencana pendahuluan penetapan wilayah mencapai tujuan itu, sebagian besar dengan 
mencadangkan daerah-daerah dengan hutan yang lebat dan sedikit orang. Meskipun 
tanah permanen adalah milik negara, masyarakat setempat dapat mengelola hutan-
hutan itu, berhak atas setengah pendapatan dari konsesi-konsesi kayu terdekat, dan 
dapat mempertanyakan dan menentukan ulang batas-batas dari konsesi-konsesi 
tersebut. 
 Rencana penetapan wilayah dianggap telah mencegah alih fungsi ke lahan 
pertanian dari tanah hutan permanen, meskipun tidak ada evaluasi resmi dan tekanan-

•



160

DALAM SENGKETA?

tekanannya mungkin lemah. Tetapi para kritikus mengatakan bahwa rencana itu 
bersifat sekadar partisipatif, tidak cukup mengenali kebutuhan-kebutuhan penduduk 
hutan, kadang-kadang mencabut hak-hak tradisional masyarakat, dan terkadang 
diperlakukan sebagai sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat, bukan merupakan 
sesuatu yang dapat ditolak dan dinegosiasi ulang (Hoare, 2006). Namun, Oyono 
(2005), mengusulkan agar rencana penetapan wilayah dan perubahan-perubahan sah 
yang terkait berupa perbaikan-perbaikan dari rezim hak-hak de facto sebelumnya. 
 Pendekatan lainnya adalah partisipasi yang lebih sistematis. Pendekatan ini 
diawali, dengan pemetaan bentang alam dan sumber-sumber daya, sebagaimana halnya 
praktik-praktik teknis. Dengan adanya teknologi baru, peta-peta seperti itu menjadi 
relatif murah dan mudah dibuat. Kecanggihannya mungkin berbeda-beda dari peta 
kertas sederhana hingga sistem informasi geografi s yang kompleks dengan peranti 
lunak pendukung pengambilan berbagai keputusan. Para penghuni dan penuntut 
hak hutan mempelajari peta-peta tersebut, menentukan klaim-klaim sepanjang 
sejarah, menegosiasikan batasan-batasan, serta membicarakan persoalan-persoalan 
yang membutuhkan koordinasi. Mediasi dan penyelesaian konfl ik merupakan bagian 
penting dari praktik tersebut.
 Terdapat suatu perkembangan dari perencanaan penggunaan lahan yang 
partisipatif ini. Perencanaan ini sering digunakan untuk membantu membatasi lahan-
lahan pribumi. Sebagai contoh, perencanaan tersebut digunakan untuk menyelesaikan 
konfl ik-konfl ik antara para penghuni hutan dan kepentingan-kepentingan perkebunan 
di provinsi Papua, Indonesia, serta untuk menggambarkan batasan-batasan masyarakat 
di Vietnam. Penerapan-penerapan yang berhasil dilakukan juga telah dilaporkan di 
Kamerun (Lescuyer dkk., 2001) dan Madagaskar (Cowles dkk., 2001).
 Selama dekade terakhir Australia, telah membuat 10 kesepakatan hutan 
regional untuk menetapkan wilayah hutan-hutan publik dengan potensi kayu 
komersial (Hoare, 2006). Kesepakatan-kesepakatan tersebut menetapkan tujuan-
tujuan pelestarian yang mencoba untuk mencapai suatu “sistem pelestarian yang 
lengkap, memadai, dan mewakili” (www.rfa.gov.au). Untuk menyadari tujuan-
tujuan pelestarian sekaligus juga memperhitungkan kepentingan-kepentingan para 
penduduk hutan, masyarakat pribumi, dan kelompok-kelompok industri hutan, 
kesepakatan tersebut dibuat melalui konsultasi yang matang. Prosesnya dimulai 
dengan investasi yang cukup besar dalam pengumpulan dan pemetaan informasi 
mengenai nilai-nilai sosial dan lingkungan hutan. Informasi ini dikumpulkan 
dengan cara partisipatif dan menjadi dasar bagi negosiasi-negosiasi para pihak yang 
berkepentingan. Hoare (2006) menyebutkan penyelidikan-penyelidikan (diterbitkan 
sebelum tahun 2000) yang menganggap kesepakatan-kesepakatan hutan regional 
telah berjasa meningkatkan jaringan reservasi negara tersebut serta meningkatkan 
keterlibatan para pihak yang berkepentingan, khususnya orang-orang pribumi. Tetapi 
ia menyimpulkan bahwa partisipasi pihak yang berkepentingan dapat ditingkatkan 
lebih jauh dan pengambilan keputusan akhir tentang alokasi-alokasi hutan dapat 
dibuat lebih transparan. 
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 Meskipun rencana-rencana penggunaan lahan partisipatif menjanjikan, terdapat 
dua tantangan implementasi yang harus dihadapi. Pertama adalah keabsahan hukum. 
Siapa yang ikut serta dalam partisipasi tersebut, dan siapa yang mereka wakili? Jika 
pemerintah setempat dianggap tidak mewakili, alternatif-alternatif apa yang lebih baik? 
Bagaimana perampasan sumber daya oleh kalangan elit dapat dihindari? Adakah dasar 
hukum yang kuat untuk alokasi dan pembatasan hak-hak atas lahan?
 Tantangan kedua terkait dengan komitmen dan pelaksanaan. Bagaimana 
kesepakatan akan dilaksanakan, dan bagaimana perselisihan di masa mendatang 
akan dinegosiasikan? Tindakan-tindakan seperti penandaan batas-batas secara 
fi sik dapat membantu mencegah perselisihan. Tetapi jika ada pertentangan antara 
masyarakat setempat dengan kelompok-kelompok industri yang sangat kuat, 
apa yang akan mencegah pihak yang kuat agar tidak mengambil alih cara-cara 
penyelesaian perselisihan? Tidak ada jawaban mudah untuk pertanyaan-pertanyaan 
ini. Untuk sementara, bagaimana pun, perencanaan penggunaan lahan partisipatif 
tetap merupakan upaya yang baru. Suatu usaha dengan pelajaran yang penting sekali 
bagi kita.

Pengelolaan Hutan-hutan Publik: Daerah-daerah yang 
Dilindungi dan Konsesi-konsesi
Hutan-hutan yang dimiliki secara umum sering kali diatur dan dijalankan secara 
kurang baik. Bagian ini mempelajari dua pendekatan paling utama kepada administrasi 
publik dari hutan-hutan, yaitu daerah-daerah terlindung dan konsesi-konsesi yang 
diatur. Bagian selanjutnya mengkaji suatu alternatif, yaitu penyerahan kepemilikan 
atau sebagian tanggung jawab pengelolaan kepada mayarakat.

Daerah-daerah yang Dilindungi Berkembang Cepat 
Daerah-daerah yang dilindungi, dalam hal jangkauan dan pembiayaannya, 
melambangkan intervensi kebijakan terbesar bagi pelestarian dan pengelolaan aktif 
terhadap hutan-hutan tropis. FAO (2001b) memperkirakan bahwa 3,46 juta kilometer 
persegi hutan tropis dan subtropis berstatus dilindungi. Ukuran itu setara dengan 
sekitar sepertujuh dari jumlah hutan dunia dan kira-kira sama luasnya dengan India. 
Selama 20 tahun terakhir, jumlah luas daerah yang dilindungi dan daerah yang berada 
di bawah perlindungan telah bertambah dengan cepat (Gambar 6.1).
 Perhitungan menyeluruh atas pengeluaran untuk membuat daerah-daerah 
terlindung di hutan-hutan tropis tidak tersedia. Tetapi selama tahun 1992-2002, 
Global Environment Facility mengeluarkan $3,6 miliar dalam proyek-proyek untuk 
daerah-daerah terlindung, mencakup sekitar seperempat dari seluruh daerah yang 
dilindungi di dunia. Di negara-negara berkembang, total pengeluaran tahunan 
(termasuk pengeluaran rutin) untuk daerah-daerah yang dilindungi adalah sekitar 
$800 juta. 
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Apakah Daerah-daerah yang Dilindungi Benar-benar Terlindung?
Meskipun terkadang diolok-olok sebagai “taman-taman kertas” karena pembiayaan 
dan pengelolaannya yang kurang baik, daerah-daerah terlindung mungkin lebih efektif 
daripada yang dibayangkan masyarakat. Hebatnya, berlawanan dengan peran penting 
mereka dalam pelestarian, hanya ada sedikit analisis kuantitatif mengenai efektivitas 
mereka dalam melindungi keanekaragaman hayati. Tetapi, beberapa penelitian 
penginderaan jarak jauh menyatakan bahwa daerah-daerah terlindung dapat mencegah 
penggundulan hutan. Nepstad dkk.(2006) membandingkan kegiatan penggundulan 
hutan di dalam dan di luar batas-batas daerah yang dilindungi di Brasil. (Hal ini 
adalah cara yang cerdik untuk mengendalikan perbedaan dalam hal tanah, akses ke 
pasar, dan faktor-faktor lainnya yang membingungkan.) Para penulisnya terus-menerus 
mendapati tingkat penggundulan hutan yang jauh lebih tinggi di luar batas, yang 
menunjukkan adanya dampak perlindungan yang cukup dirasakan. 
 Sebuah penyelidikan serupa di Kosta Rika juga mendapati suatu perbedaan 
yang kuat (Sanchez-Azofeifa dkk., 2003). Citra penginderaan jarak jauh seperti yang 
dimiliki Laporte menunjukkan daerah-daerah terlindung yang utuh, dikelilingi oleh 
lahan-lahan pertanian.2 Berbagai analisis yang dipelajari di Bab 2 juga mendapati 
bahwa penggundulan hutan lebih sedikit terjadi di daerah-daerah terlindung, yang 
mempunyai akses konstan, kondisi-kondisi iklim pertanian, faktor-faktor lainnya. 
Gorenfl o dkk. (2006), misalnya, mendapati bahwa meskipun keadaan institusional di 
Madagaskar tergolong lemah, taman-taman terlihat mengurangi kegiatan alih fungsi 
lahan. 

Gambar 6.1 Daerah-daerah yang Dilindungi Bertambah dengan Cepat di Hutan-hutan 
Tropis dan Subtropis

Sumber: Kloss, tahun 2006.
Catatan: Tidak termasuk daerah-daerah yang tidak memiliki tanggal-tanggal penetapan.
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 Namun, berlawanan dengan pandangan yang secara umum positif terhadap 
efektivitas taman, terdapat contoh-contoh inefektivitas. Curran dkk. (2004) mencatat 
penggundulan hutan yang cepat dan besar-besaran di daerah-daerah yang dilindungi di 
Kalimantan, Indonesia. Lebih dari itu, keanekaragaman hayati dapat dirusak dengan 
cara-cara yang tidak dapat dideteksi dari jarak jauh, seperti halnya perburuan mamalia 
besar.
 Hanya beberapa penyelidikan yang mempelajari alasan-alasan beragamnya 
efektivitas daerah-daerah yang dilindungi. Bruner dkk. (2001) dan Dudley dkk. (2005) 
menyurvei daerah-daerah seperti itu, mengaitkan praktik-praktik pengelolaan dengan 
tindakan-tindakan yang dilaporkan sendiri-sendiri tentang kondisi-kondisi taman. 
Hasil yang paling jelas adalah korelasi antara penyusunan staf dan efektivitas, yang 
mengisyaratkan bahwa para penjaga adalah bagian penting transformasi dari “taman-
taman kertas” menjadi taman-taman yang berfungsi, meskipun staf juga mungkin 
penting dalam kerjasama dengan penduduk setempat. 

Dapatkah Hutan-hutan yang Dilindungi Menopang Penghidupan?
Penciptaan taman selama beberapa lama telah dikaitkan dengan berkurangnya 
akses hutan bagi orang-orang setempat (lihat Bab 3). Akibatnya, terdapat suatu 
kecenderungan untuk secara aktif melibatkan populasi setempat dan pribumi 
dalam mengelola bersama serta menggunakan daerah-daerah yang dilindungi secara 
berkesinambungan. Kloss (2006) menunjukkan bahwa daerah-daerah terlindung 
yang baru, mempunyai peluang yang kecil untuk terlindung dengan ketat (World 
Conservation Union kategori I-III), dibandingkan untuk mengizinkan penggunaan-
penggunaan yang beragam (IV-VI; lihat Gambar 6.1). Tahun 1990-an memperlihatkan 
peningkatan yang luar biasa dalam kategori VI, di mana lahan dikelola tidak hanya 
demi keanekaragaman hayatinya tetapi juga demi “suatu arus produk dan jasa alam 
yang berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” menurut defi nisi 
IUCN (1994, hal. 23).
 Terdapat pula suatu usaha yang menyeluruh, tetapi sebagian besar tidak 
dievaluasi, untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan semua pihak melalui 
proyek-proyek pembangunan-pelestarian yang terintegrasi (integrated conservation-
development projects—ICDP). Proyek-proyek ini bertujuan mendorong pembangunan 
dalam masyarakat hutan, sering kali bagi mereka yang berada di atau sekitar daerah-
daerah terlindung. Perkembangan dari suatu ICDP sering didasarkan pada beberapa 
pemikiran: bahwa orang-orang miskin adalah pelaku-pelaku utama degradasi hutan, 
bahwa tersedianya pendapatan yang lebih tinggi atau alternatif sumber pendapatan 
akan mengurangi penggundulan hutan oleh orang-orang miskin, bahwa intervensi 
berdasarkan proyek dapat merangsang peningkatan berkesinambungan jangka panjang 
dalam penghidupan, dan bahwa masyarakat dapat dipercaya untuk melepaskan hak 
penggunaan suatu hutan di masa depan jika diberikan kompensasi sekarang ini. Semua 
dasar pemikiran ini merupakan subjek perdebatan (Fisher dkk., 2005).



164

DALAM SENGKETA?

 Pertama, ICDP tidak akan mengurangi penggundulan hutan jika masyarakat 
yang menjadi sasaran tidak bersalah atas terjadinya penggundulan hutan. Suatu 
tinjauan terhadap ICDP di Indonesia mendapati bahwa masyarakat setempat adalah 
para penonton penggundulan hutan yang tengah dilakukan oleh pihak-pihak kaya 
yang berkepentingan atas kayu dan perkebunan (Khan dkk., 1999). Kedua, tidak ada 
alasan kuat untuk berharap bahwa penyediaan alternatif penghidupan tanpa syarat 
akan secara otomatis mengurangi tekanan suatu masyarakat atas hutan-hutan dan 
sumber-sumber daya alam lainnya. Bab 2 menunjukkan bahwa pendapatan yang 
lebih tinggi dan meningkatnya produktivitas pertanian sering kali meningkatkan 
penggundulan hutan, bukan memperlambatnya. Ketiga, sementara pariwisata ekologis 
dan produk-produk hutan nonkayu dapat mendorong pelestarian dan meningkatkan 
pendapatan, pembentukan bisnis-bisnis ini mungkin sulit dilakukan. Beberapa peneliti 
telah menyimpulkan bahwa ICDP dapat berhasil hanya bila ada tawar-menawar yang 
spesifi k, seperti misalnya pembayaran berkala kepada masyarakat berdasarkan hasil-
hasil pelestarian yang terukur (Ferraro dan Kiss, 2002). 
 Suatu kajian terbaru oleh Global Environment Facility mendukung pernyataan 
ini (GEF, 2006). Kajian tersebut mempelajari dampak dari 88 proyek-proyek 
keanekaragaman hayati terhadap pendapatan setempat, yang kebanyakan berada di 
daerah-daerah yang dilindungi (tetapi tidak semua hutan). Kurang dari setengah proyek-
proyek dengan ketersediaan informasi, berhasil meningkatkan pendapatan (Tabel 
6.2). Secara tidak mengherankan, alternatif program-program penghasil pendapatan 
sering kali gagal ketika tidak dapat dilaksanakan dari sisi keuangan. Lebih dari itu, 
keberhasilan dalam hal pembiayaan tidak menjamin kesuksesan lingkungan ketika 
bisnis baru tersebut tidak berhubungan dengan sumber daya alam yang berisiko.

Tabel 6.2 Keberhasilan Intervensi Proyek Pembangunan-Pelestarian yang 
Terintegrasi Masih Beragam

Hasil

Jenis intervensi

Alternatif aktivitas-
aktivitas penghasil 

pendapatan
Pariwisata 
ekologis

Penggunaan 
sumber daya yang 
berkesinambungan

Berhasil meningkatkan 
pendapatan

17 21 11

Gagal 19 25 22a

Tidak ada informasi 15 23

Tidak dapat diterapkan 37 19 55

Sumber: GEF, tahun 2006.
Catatan: Menunjukkan hasil dari suatu evaluasi atas 88 proyek-proyek keanekaragaman hayati. 
Beberapa proyek mendukung lebih dari satu jenis intervensi.
a. Perbedaan antara “gagal” dan “tidak ada informasi” tidak didefinisikan dengan jelas.
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 Usaha-usaha pariwisata alam lebih besar kemungkinannya untuk berhasil dengan 
baik di daerah-daerah dengan infrastruktur pariwisata. Kemungkinan seperti itu 
membutuhkan keahlian yang kompleks dan sering kali menguntungkan anggota-
anggota masyarakat yang lebih kaya. Hutan-hutan, dengan kehidupan liarnya yang 
selalu sulit dipahami, cenderung menawarkan pengalaman berwisata yang kurang 
spektakuler dibandingkan padang rumput yang luas dengan mamalia besar. Proyek-
proyek yang didasarkan atas pengelolaan sumber daya berkesinambungan berhasil 
ketika mereka membangun kapasitas untuk menjaga properti umum yang menarik. 
Sebagai contoh, sebuah proyek di Uganda mendukung pemeliharaan lebah di 
hutan sesuai aturan, dan sangat mendorong masyarakat untuk mencegah kebakaran 
hutan. Di lain tempat, aturan-aturan taman yang ketat sering kali merupakan suatu 
penghalang dalam hukum yang tidak dapat diatasi untuk menggunakan sumber daya 
secara berkesinambungan. Meski begitu, secara keseluruhan, bukti-bukti atas dampak 
ICDP yang lemah, mencerminkan kurangnya pengawasan dan evaluasi yang sistematis 
(Agrawal dan Redford, 2006).

Sulit untuk Melindungi Daerah-daerah Tambahan—dan Keberadaan Pilihan-pilihan Lain
Apa cakupan untuk menciptakan daerah-daerah tambahan yang dilindungi? Di 
mana mereka sepantasnya ditempatkan? Dari suatu sudut pandang pelestarian (sisi 
permintaan) kebutuhan itu sangat mendesak, di mana keanekaragaman hayati unik 
(spesies, ekosistem) terancam dan hidupnya kurang baik dalam bentang alam yang 
didominasi manusia. Analisis kesenjangan mengacu pada tempat-tempat dengan 
karakteristik ini. Banyak daerah-daerah tidak terpencil, dengan tekanan ekonomi 
terhadap hutan-hutan yang tinggi. Kendati demikian, Brandon dkk. (2005) 
berpendapat bahwa opportunity cost kecil di daerah-daerah “kesenjangan” di Meksiko, 
yang kaya keanekaragaman hayatinya.
 Di sisi penyediaan, daerah-daerah yang dilindungi secara tradisional telah  
ditempatkan di daerah-daerah terpencil, di mana permintaan-permintaan ekonomi 
atas lahan sangat sedikit. Kecenderungan ini belum berubah dalam tiga dekade terakhir 
(Gambar 6.2). Walaupun terkadang dianggap oportunistis, perlindungan hutan-hutan 
besar yang terpencil di bawah ancaman sekarang yang masih rendah mungkin bersifat 
bijaksana dan menghemat biaya untuk menghindari fragmentasi serta degradasinya 
dalam jangka panjang. Selain itu, pemeliharaan sekumpulan hutan menyediakan 
pagar tanaman terhadap perubahan iklim, karena blok-blok yang berdampingan 
memungkinkan tanaman-tanaman dan binatang-binatang untuk berpindah tempat 
sebagai respons mereka terhadap perubahan suhu atau perubahan mendadak lainnya.
 Namun, baik di daerah terpencil maupun tidak, biaya-biaya ekonomis dan sosial 
dari penciptaan daerah-daerah terlindung yang baru harus diperhitungkan terhadap 
biaya-biaya bentuk kepemilikan dan pengelolaan lainnya. Di lahan-lahan mosaik dan 
perbatasan-perbatasan yang tidak terpencil, di mana nilai lahan tinggi dan kepemilikan 
dalam waktu tertentu ditetapkan dengan relatif baik, daerah-daerah yang dilindungi 
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kemungkinan besar berukuran kecil dan harus dibeli dari pemilik lahan serta dikelola 
terhadap gangguan oleh populasi-populasi yang cukup tinggi kepadatannya. Oleh 
karena daerah-daerah terlindung memang tidak memiliki dana besar, maka pembelian 
daerah-daerah seperti itu mungkin sulit. Sistem-sistem pembayaran jasa lingkungan 
adalah alternatif potensial (lihat di bawah ini). Di daerah-daerah terpencil lintas batas, 
penciptaan daerah-daerah terlindung baru pada lahan-lahan publik harus memerhatikan 
kemungkinan tuntutan dari kaum pribumi, yang hak-haknya semakin diakui dan 
didukung (contohnya, melalui Konvensi 169 Organisasi Buruh Internasional tentang 
Orang-orang dan Suku-suku Pribumi). Di tempat-tempat seperti ini, pengelolaan 
bersama atas daerah-daerah terlindung (Redford dan Painter, 2006) serta pengalihan 
menjadi kepemilikan pribumi adalah bentuk-bentuk pengelolaan alternatif. 

Pendapatan, Konsesi, dan Peraturan Hutan
Para pemilik hutan, baik itu negara, masyarakat, maupun kelompok pribumi, mungkin 
mendapati bahwa secara politis dan ekonomis, tidaklah mungkin untuk melindungi 
hutan itu tanpa adanya pendapatan (titik A di Gambar 5.1). Penebangan kayu yang 
berkesinambungan melambangkan suatu pergerakan ke atas dan ke kiri pada kurva 
Gambar 5.1. Meskipun pendapatan diperoleh dengan mengorbankan lingkungan, 
kerusakan-kerusakan yang terkait dengan penebangan hutan biasanya jauh lebih 
kecil dibandingkan yang diakibatkan oleh pembukaan hutan untuk pertanian yang 
permanen. Dalam beberapa kasus, penebangan hutan yang berkesinambungan 
mungkin menghasilkan lebih banyak pendapatan dibandingkan pertanian; dalam 

Gambar 6.2 Keterasingan Daerah-daerah Terlindung yang Baru Tidak Banyak 
Berubah dalam Beberapa Dekade Belakangan

Sumber: Kloss, tahun 2006.
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kasus-kasus lain, hal itu menekan opportunity cost untuk membatalkan pengubahan 
lahan menjadi untuk pertanian. Singkatnya, pengelolaan hutan berpotensi menyediakan 
suatu mekanisme yang dapat melawan tekanan untuk mengubah hutan-hutan menjadi 
daerah pertanian. Dan bagi banyak masyarakat hutan, ini merupakan sumber utama 
pendapatan mereka.
 Sebagian besar pemilik hutan, baik pemerintah maupun masyarakat, tidak punya 
keahlian teknis atau pun niat untuk menjalankan pengelolaan hutan komersial secara 
langsung. Ketika mereka mencari penebang hutan untuk melakukannya bagi mereka, 
mereka menghadapi masalah dalam membuat perjanjian dan mengawasinya: bagaimana 
memaksimalkan pendapatan dari sewa (yaitu, keuntungan dari penjualan kayu), 
sekaligus mempertahankan kualitas sumber daya (misalnya, menghindari rusaknya 
hutan sebagai akibat dari penebangan hutan yang liar, perburuan binatang-binatang 
langka, atau invasi lanjutan oleh para petani), serta mencapai sasaran-sasaran sosial. 
Hal ini adalah masalah yang sulit. Jika tidak diatur, seorang penebang pohon tidak 
akan memiliki motivasi yang kuat untuk menebang pohon secara berkesinambungan 
atau bertanggung jawab. Sulit untuk mengawasi para penebang di kedalaman hutan 
yang sangat luas. Sukar untuk mengetahui berapa biaya yang akan dikenakan kepada 
mereka atas pemberian izin menebang. Para pejabat publik atau masyarakat mungkin 
bersekongkol dengan para penebang, dengan memberikan kontrak-kontrak murah, 
gagal dalam menegakkan peraturan, dan membagi keuntungan yang diperoleh.
 Pendekatan tradisional terhadap konsesi-konsesi penebangan hutan melibatkan 
biaya transaksi yang tinggi, dan kemungkinan besar mengarah pada korupsi. 
Pendekatan itu bergantung pada pendapatan dari pajak per meter kubik kayu yang 
diambil, yang terkadang dibedakan menurut jenisnya. Biaya-biaya ini sulit ditentukan 
dan tidak mencerminkan variasi dalam keuntungan yang dikaitkan dengan akses 
jalan yang berbeda. Penarikan biaya ini membutuhkan pengawasan arus penebangan 
hutan di seluruh bentang alam. Hal ini merupakan suatu tugas yang sangat berat yang 
bisa dimanfaatkan untuk korupsi kecil-kecilan oleh para pengawas. Hukum-hukum 
kehutanan mungkin membutuhkan rencana-rencana pengelolaan yang kompleks 
untuk mengatur penebangan hutan dan melindungi sumber-sumber daya. Peraturan-
peraturan ini di atas kertas tampak keras, tetapi pada kenyataannya cenderung tidak 
ditegakkan. Pengawasan dan pemeriksaan itu membutuhkan banyak biaya, dan para 
pengawas bisa dengan mudah disuap.
 Suatu pendekatan yang baru muncul mengusahakan terciptanya pengaturan yang 
efi sien, digabungkan dengan transparansi dan pengungkapan kepada masyarakat. 
Daripada mencoba mengenakan pajak untuk setiap batang kayu, pendekatan ini 
melelang hak-hak konsesi per hektar. Jika pelelangan tersebut dapat dibuat kompetitif,  
akan menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi pemilik hutan dan pendapatan 
itu mudah dikumpulkan. Peraturan penebangan hutan yang efisien memerhatikan 
dengan teliti kemungkinan penerapan peraturan, dan lebih memilih kriteria yang tidak 
sempurna, tapi dapat dipantau dengan mudah dibandingkan peraturan yang ideal, 
tapi tidak dapat ditegakkan. Sebagai contoh, pendekatan itu dapat menggunakan 
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Pengalaman Kamerun dalam menangani 
masalah kehutanannya selama 10 tahun 
terakhir mencontohkan satu tema sentral 
dari laporan ini: Bagaimana kepentingan-
kepentingan umum yang tersebar dalam 
pelestarian hutan dan dalam luasnya 
alokasi kekayaan hutan dapat mengimbangi 
kepentingan pribadi yang sempit dalam 
eksploitasi hutan? Kamerun telah menerapkan 
inovasi-inovasi institusional dan kebijakan 
yang sesuai dan memiliki jangkauan luas, 
yang mencoba untuk melakukan hal tersebut. 
Inovasi-inovasi ini menggambarkan banyak 
persoalan kebijakan dan institusional yang 
dibahas dalam bab ini dan Bab 5: penetapan 
wilayah, mobilisasi kepentingan umum, 
promosi kehutanan masyarakat, perancangan 
kontrak-kontrak konsesi yang efi sien, serta 
pembiayaan.

Munculnya reformasi
Pada tahun 1980-an Kamerun kaya akan 
kayu, tetapi konsesi-konsesi dan pendapatan 
kayu dialokasikan secara tidak jelas, 
berdasarkan perlindungan politis. Konsesi-
konsesi diberikan hanya untuk lima tahun, 
sehingga para pemegang izin konsesi tidak 
memiliki motivasi untuk mempedulikan 
hutan-hutan. Sementara itu, penggundulan 
hutan yang digerakkan oleh pertanian 
mengancam kekayaan keanekaragaman hayati 
negara itu.
 Perekonomian mengalami krisis pada 
tahun 1986 karena jatuhnya harga-harga 
ekspor utama negara tersebut: minyak, 
kopi, dan coklat. Sebagai syarat tidak 
terhentinya bantuan dari Bank Dunia 
dan Dana Moneter Internasional, pada 
tahun 1994 pemerintah menyetujui satu 
kebijakan hutan baru yang memungkinkan 
pemberian konsesi kayu dengan cara lelang. 
Ketika pelelangan gagal memenuhi standar-
standar yang menjadi bagian dari reformasi 
tersebut, reformasi institusional tambahan 
dibuat untuk memenuhi syarat penyesuaian 

pinjaman struktural dari Bank Dunia pada 
tahun 1998. Katalisator eksternal lainnya 
adalah masuknya Kamerun dalam daftar 
Transparasi Internasional pada tahun 1998 
sebagai negara terkorup dari 85 negara yang 
disurvei. Katalisator-katalisator ini membantu 
mendesak dilakukannya perubahan, sebagian 
karena berpengaruh pada para pelaku reformasi 
domestik.

Elemen-elemen reformasi
Alokasi konsesi-konsesi hutan melalui 
pelelangan yang transparan. Pendekatan 
ini menggantikan prosedur-prosedur 
yang tertutup, serta memberikan konsesi 
berdasarkan tawar-menawar pembayaran 
yang kompetitif berdasarkan daerah.
Penunjukan seorang pengamat independen. 
Pemberian-pemberian konsesi yang 
diberikan pada saat pelelangan-pelelangan 
awal ternyata tidak konsisten dengan 
peraturan-peraturan yang ada. Sebagai 
tanggapan atas desakan Bank Dunia dan 
pihak-pihak lainnya, seorang pengamat 
independen mulai memberi laporan tentang 
pelelangan-pelelangan berikutnya.
Reformasi pajak hutan. Suatu sistem pajak 
hutan yang baru sangat mengandalkan 
pajak daerah yang ditentukan oleh 
lelang. Tanpa bergantung pada volume 
produksi, pajak ini dapat diperkirakan 
dan dikelola dengan mudah. Reformasi 
juga menyederhanakan sistem pajak, 
memotong pajak-pajak ekspor dan 
menggunakan pajak-pajak hasil panen 
dan pemrosesan pabrik untuk membantu 
mengawasi bidang kehutanan dan 
mengurangi pemborosan.
Alokasi penyewaan kayu pada masyarakat. 
Undang-undang mewajibkan 40 persen 
dari royalti kayu diserahkan kepada dewan-
dewan pedesaan (kota) dan 10 persennya 
kepada masyarakat setempat. Secara teoretis, 
ini seharusnya meningkatkan dukungan 
politis setempat bagi reformasi.

•

•

•

•

Kotak 6.1 Kamerun: Sebuah Mata Rantai Reformasi Institusional
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Dibutuhkan rencana-rencana pengelolaan 
konsesi, dengan pengamat independen lain. 
Para pemegang izin konsesi sekarang 
diharuskan untuk membuat dan mematuhi 
rencana-rencana pengelolaan. Kantor 
pengamat independen kedua memantau 
pelaksanaan rencana-rencana ini, membawa 
misi-misi secara bersama sekaligus terbebas 
dari wewenang pemerintah. Selain itu, 
penginderaan jarak jauh digunakan untuk 
mengawasi aktivitas penebangan hutan.
Defi nisi tanah hutan dan ketentuan bagi 
hutan-hutan masyarakat. Sebuah rencana 
penetapan wilayah hutan mengetahui 
dan menyediakan batasan pendahuluan 
untuk pelestarian dan produksi hutan. Di 
luar tanah hutan yang permanen, rencana 
itu memperlengkapi hutan-hutan rakyat 
agar dapat dikelola untuk kayu dan 
diubah menjadi penggunaan nonhutan 
berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dan 
pilihan masyarakat setempat. Undang-
undang mengizinkan masyarakat hutan 
untuk menolak dan menentukan ulang 
batas-batas penetapan wilayah.

Hasil-hasilnya
Transparansi dan pemantauan. Kantor-
kantor pengamat independen telah 
meningkatkan pengawasan publik 
terhadap pengelola konsesi dan pemerintah 
secara mengagumkan. Satu konsekuensi 
pentingnya adalah peningkatan penawaran 
lelang di atas harga dasar sesudah 
pembentukan pengamat independen 
tersebut. Contoh transparansi dan 
kesalahan tersebut mungkin bocor ke 
bagian-bagian lain dari pemerintahan.
Potensi pengendalian yang lebih baik atas 
penebangan hutan berskala besar. Dengan 
adanya penerapan pemantauan yang lebih 
baik dan suatu ikatan persyaratan kinerja, 
telah dilaporkan adanya pengurangan 
penebangan liar oleh para pemegang izin 
konsesi berskala besar. Penebangan liar oleh 

•

•

•

•

sektor informal dilaporkan meningkat, 
mencerminkan kelangkaan kayu potong 
yang sah bagi pasar-pasar lokal.
Dampak terhadap pendapatan pemerintah. 
Sistem lelang dan pajak yang baru 
menanggulangi berkurangnya pendapatan 
pemerintah secara besar-besaran akibat 
larangan ekspor kayu yang diterapkan pada 
tahun 2000. Pengurangan pendapatan 
pajak sejak reformasi seharusnya 
dibandingkan dengan peningkatan di 
sektor pengaturan dan pengurangan 
daerah-daerah penebangan hutan, serta 
volume hasil yang dipanen setiap tahunnya. 
Vincent, Gibson, dan Boscolo (2003) 
memerhatikan keunikan karakter sistem 
Kamerun, yang menetapkan pajak-pajak 
berdasarkan daerah untuk suatu kontrak 
jangka panjang (15 tahun). Menurut para 
penulis, kurangnya penyesuaian terhadap 
naik turunnya harga kayu menghadirkan 
risiko bagi para pemegang izin konsesi, 
dan mungkin menekan penawaran terkait 
dengan suatu sistem indeks pajak harga 
kayu internasional. 
Dampak terhadap pendapatan dan kapasitas 
lokal. Pada tahun 2004, total $53 juta dalam 
bentuk royalti hutan telah didistribusikan 
kepada masyarakat dan sejumlah uang 
tambahannya diberikan kepada hutan-
hutan rakyat. Tidak ada distribusi seperti 
itu sebelum adanya reformasi pajak 
kehutanan. Audit-audit tahunan terhadap 
dana-dana ini dihasilkan dengan dukungan 
donor. Oyono (2005) memberikan suatu 
laporan gabungan, tetapi sebagian besar 
mengecewakan, tentang penggunaan 
dana-dana tersebut. Dampak-dampak 
positifnya termasuk pemotivasian organisasi 
masyarakat, penumbuhan pengakuan 
hak-hak kaum Pygmy, beberapa investasi 
sosial yang produktif, dan pemertahanan 
kaum muda di daerah pedesaan. Dampak-
dampak negatif berkisar seputar munculnya 
golongan elit yang mengendalikan 

•

•

Kotak 6.1 (lanjutan)
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pendapatan hutan yang diserahkan kepada 
badan-badan yang dipilih secara lokal dan 
masyarakat. Kalangan elit ini berselisih 
dengan pihak berwenang tradisional 
dan kurang diawasi. Akibatnya adalah 
perselisihan sosial dan pemberian dana 
yang tidak tepat, menurut Oyono.

  Pemahaman lebih jauh datang dari 
audit-audit resmi mengenai apa yang 
mungkin merupakan situasi yang tengah 
berkembang seiring dengan semakin 
matangnya lembaga-lembaga (Ndjanyou 
dan Majerowitz, 2004). Terdapat upaya 
keras untuk memaksakan terciptanya 
transparansi dalam sistem tersebut, dimulai 
dengan serah terima pemeriksaan royalti di 
muka umum kepada para pejabat setempat. 
Sebagai hasilnya, porsi pengeluaran dewan-
dewan pedesaan dapat dibuktikan naik dari 
49 persen pada tahun 2003 menjadi 72 
persen pada tahun 2004. Sekitar seperempat 
dari pendapatan ini dialokasikan untuk 
biaya-biaya rutin, setengahnya adalah 
upah. Dari pengeluaran investasi, sekitar 

60 persen diserahkan kepada bangunan-
bangunan dan kendaraan-kendaraan 
kota, 13 persen untuk jalan-jalan, serta 10 
persen untuk pendidikan dan kesehatan. 
Akuntabilitasnya kurang di tingkat 
masyarakat, di mana hanya sekitar setengah 
dari pengeluaran yang dapat dilacak. 
Pendidikan, perumahan, pengelolaan air, 
serta budaya dan olah raga merupakan 
aspek-aspek yang diprioritaskan. 
Dampak-dampak industri. Sekitar 15 
perusahaan berganti pemilik, dengan suatu 
kecenderungan yang lebih efisien dan taat 
hukum, serta meningkatnya kepemilikan 
domestik.
Dampak-dampak lingkungan. Belum 
pernah ada penyelidikan mengenai 
bagaimana penetapan wilayah di tanah 
hutan dan reformasi lainnya telah 
memengaruhi penggundulan hutan atau 
degradasi hutan.

Sumber: Vincent, Gibson, dan Boscolo tahun 

2003; staf Bank Dunia.

•

•

Kotak 6.1 (lanjutan)

penginderaan jarak jauh atau pembuktian di lapangan untuk memeriksa persyaratan-
persyaratan, seperti pemeliharaan hutan-hutan di lereng-lereng gunung dan ketepatan 
penempatan dan pembangunan jalan-jalan untuk kayu. Dari semua itu, pendekatan 
yang baru muncul ini mengandalkan transparansi informasi untuk menangkap 
kesalahan-kesalahan umum para penebang dan pejabat. Pendekatan baru ini 
dicontohkan di Kamerun (Kotak 6.1), dalam suatu eksperimen yang akan menarik 
negara-negara dan masyarakat pemilik sumber daya hutan.
 Peraturan yang efisien juga menuntut pemeriksaan ulang aturan-aturan 
penebangan hutan. Aturan-aturan yang ketat tampaknya mendukung kesinambungan, 
tetapi juga memiliki beberapa kekurangan. Semakin bertambah ketatnya aturan-aturan 
akan memberikan manfaat lingkungan yang semakin lama semakin kecil dengan 
biaya yang semakin tinggi bagi para pemilik hutan. Boscolo dan Vincent (2000) 
menggunakan model bioekonomi untuk menelaah kerugian dan manfaat peraturan 
penebangan hutan di Malaysia. Mereka mendapati bahwa pergeseran dari penebangan 
hutan yang tidak teratur menjadi teratur, dengan batas penebangan minimal 40 
centimeter, mengurangi nilai bersih sebatang kayu saat ini sebesar $510 per hektar 
(12 persen), tetapi melindungi karbon dan keanekaragaman hayati. Penambahan batas 
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penebangan minimum dari 40 menjadi 60 centimeter mengurangi nilai sebatang kayu 
hingga $1.223 per hektar, dan hanya menghasilkan sedikit manfaat tambahan untuk 
pelestarian karbon dan keanekaragaman hayati. 
 Karena peraturan yang ketat menetapkan beban yang besar kepada para penebang 
hutan dan pemilik hutan, dan karena peraturan-peraturan ketat tersebut lebih sulit 
dan lebih mahal untuk dilaksanakan, kemungkinan besar tingkat kepatuhannya 
rendah. Hukum-hukum yang membebani dan tidak dapat dilaksanakan menghasilkan 
penolakan, pelanggaran hukum, dan korupsi. Contoh menyedihkan dari suatu 
konsekuensi, di mana semua pihak dirugikan terjadi ketika izin untuk mengubah 
hutan lebih mudah diperoleh dibandingkan izin untuk mengelola hutan. Menurut 
laporan, hal ini terjadi di Brasil, Indonesia (FWI dan GFW, 2002), dan di tempat-
tempat lainnya. Hal ini mendorong para penebang hutan untuk membabat habis dan 
meninggalkan bidang-bidang tanah yang sebenarnya cukup memuaskan bagi mereka 
untuk dipanen secara selektif. 

Kendali Masyarakat terhadap Hutan-hutan—
Penyeimbangan Hak dan Kewajiban
Pengendalian hutan yang terpusat semakin dinilai tidak dapat dipertahankan. Pihak-
pihak berwenang di pusat mengalami kesulitan untuk mempertahankan hutan-hutan 
terhadap para penghuninya yang hanya memiliki sedikit dorongan untuk memelihara 
sumber daya orang lain. Otoritas di pusat juga dipandang sebagai subjek dapat dirampas 
oleh para penebang hutan dan kepentingan-kepentingan pribadi lainnya.
 Penyerahan hak pengendalian hutan kepada tangan-tangan penduduk lokal 
dipandang memiliki dimensi-dimensi keadilan. Penduduk lokal mendapatkan bagian 
yang lebih besar dari penyewaan sumber daya dan manfaat-manfaat efi siensi dengan 
pembatasan masa berlaku izin, dan mereka kemungkinan besar akan mengelola sumber 
daya tersebut untuk hasil jangka panjang. Selain itu, penduduk setempat memiliki 
pemahaman yang lebih mendalam tentang sumber-sumber daya hutan setempat.3 Dan, 
yang terakhir, orang-orang pribumi dan lokal mungkin memiliki hak-hak tradisional 
atas hutan-hutan ini. 
 Di sisi lain, ada pertukaran yang potensial dalam serah terima hutan-hutan pada 
pengelolaan lokal. Proses-proses serah terima ini mungkin tidak sempurna, dengan 
adanya pihak berwenang nasional yang melepaskan hutan-hutan berkualitas rendah, 
tetapi mempertahankan kendali atas hutan-hutan yang kaya. Lebih dari itu, para 
penghuni lokal sering kali kekurangan kemampuan untuk mengelola. Golongan-
golongan elit lokal mungkin merebut kendali hutan dari orang-orang yang paling 
miskin, dan para pemimpin lokal mungkin terlalu rentan terhadap korupsi dan 
dianggap sebagai agen-agen pemerintah nasional. Meskipun masyarakat mungkin 
memiliki motivasi untuk memelihara hasil-hasil lingkungan setempat yang bermanfaat, 
seperti perlindungan daerah resapan air, mereka tidak dapat serta merta diharapkan 
untuk memperhitungkan eksternalitas regional, nasional, dan internasional, seperti 
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hilangnya keanekaragaman hayati dan emisi karbon. Masyarakat juga mungkin tidak 
diharuskan terlibat dalam pengelolaan sumber daya yang berkesinambungan, seperti 
kayu yang sudah tumbuh lama atau binatang-binatang langka, yang dijual dengan 
harga tinggi tetapi reproduksinya lambat.
 Bagian ini membicarakan beberapa jenis proses desentralisasi dan serah terima, 
mengikuti suatu spektrum meningkatnya serah terima hak-hak dan sebagian didasarkan 
pada kajian terbaru oleh Shyamsundar, Araral, dan Weeraratne (2005). 

Kelompok-kelompok Pribumi Tampaknya Membatasi Penggundulan Hutan
Penyerahan pengendalian hutan kepada masyarakat pribumi adalah suatu kasus yang 
penting. Konvensi 169 Organisasi Buruh Internasional (tentang Orang-orang dan 
Suku-suku Pribumi), yang mulai dilaksanakan sejak tahun 1991, mencerminkan 
bertambahnya perhatian yang diberikan kepada hak-hak dan persoalan-persoalan 
kaum pribumi. Konvensi tersebut menekankan pokok pentingnya lahan bagi kaum 
pribumi dan menuntut bahwa “hak-hak kepemilikan dan kepunyaan orang-orang yang 
bersangkutan di lahan-lahan yang mereka tinggali secara tradisional harus diakui.” 
Tetapi, konvensi tersebut baru diakui oleh 17 negara. Konvensi itu khususnya berlaku 
di Amerika Latin, di mana peristiwa itu dihubungkan dengan pergeseran-pergeseran 
menuju penyerahan hak pengendalian hutan di Bolivia, Brasil, Kolombia, Kosta Rika, 
Panama, Paraguai, dan Peru (Roldan Ortega, 2004). Seperti yang diketahui, hak-hak 
atas lahan pribumi juga telah diakui di sejumlah negara yang tidak menandatangani 
konvensi itu.
 Bukti-bukti yang terbatas mengisyaratkan bahwa, dengan menganggap hal-hal 
lainnya sama, kepemilikan hutan pribumi dapat dikaitkan dengan cukup menurunnya 
penggundulan hutan. Alasan untuk hal ini diperdebatkan. Mungkin pemerintah-
pemerintah nasional memperlakukan daerah-daerah pribumi seolah-olah mereka 
dilindungi, menjaganya terhadap pelanggaran batas oleh orang-orang luar, tetapi 
juga membatasi alih fungsi dan degradasi lahan oleh para penghuninya. Mungkin juga 
karena orang-orang pribumi sangat menghargai pemeliharaan hutan dibandingkan 
penduduk luar yang baru, serta menggunakan teknologi-teknologi yang lebih tidak 
berbahaya dan lebih tepat untuk pengelolaan lahan dan hutan, atau memiliki lebih 
sedikit kontak dengan pasar. Alasan lainnya adalah lahan-lahan pribumi mungkin 
hanya memiliki kepadatan populasi yang sangat rendah, dan orang-orang pribumi 
mungkin tidak bersedia (atau tidak diizinkan) menjual atau menyewakan lahan mereka 
kepada orang lain.
 Penelitian di Brasil oleh Nepstad dkk.(2006) menunjukkan bahwa di daerah-
daerah pribumi laju penggundulan hutannya jauh lebih rendah dibandingkan di 
daerah-daerah sekitarnya. Dampak protektif dari daerah-daerah ini terlihat jelas 
di peta-peta kejadian kebakaran, yang memperlihatkan api yang berada di tepi-
tepi daerah pelestarian. Para penulis menunjukkan bahwa dampak protektif dari 
reservasi-reservasi pribumi menurun dengan meningkatnya kepadatan populasi dan 
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bertambahnya waktu, di mana kelompok-kelompok pribumi telah berhubungan 
dengan masyarakat Barat, tetapi tetap berarti, bahkan untuk kepadatan penduduk 
yang lebih tinggi dan waktu kontak yang lebih lama. Stocks, McMahan, dan Taber 
(2006) berpendapat bahwa di Nikaragua, penduduk pribumi memiliki teknologi-
teknologi penggunaan yang berbeda dan lebih ramah terhadap hutan dibandingkan 
penduduk luar yang baru, dan dapat menjaga lahan mereka dari penduduk luar yang 
baru, bahkan tanpa dukungan negara. 

Desentralisasi kepada Pemerintah-pemerintah Lokal Berakibat Macam-
macam
Beberapa negara mengalihkan wewenang pengelolaan hutan dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah lokal, umumnya sebagai bagian dari program-program desentralisasi 
yang lebih luas. Contoh-contohnya adalah di Bolivia, Guatemala, Honduras, 
Indonesia, Malawi, dan Zimbabwe. Hasilnya bermacam-macam, terutama untuk 
pelestarian hutan. Jika diberi kesempatan, penduduk setempat mungkin lebih suka 
mengeksploitasi sumber-sumber daya hutan dengan cepat jika keuntungannya tinggi 
(Pacheco, 2002; Colchester, 2006). Dan pemerintah-pemerintah setempat mungkin 
sama-sama tidak mampu, atau kalah oleh kepentingan golongan elit, seperti juga 
pemerintah-pemerintah nasional.
 Andersson (2003) mempelajari 50 municipio di Bolivia dengan mandat dan 
pembiayaan untuk mengurusi hutan-hutan setempat. Dia mendapati bahwa para 
pemerintah memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk memerhatikan pengurusan 
hutan jika ditekan oleh pengawasan pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat, 
atau masyarakat umum. Tetapi persoalan kehutanan menduduki tempat yang rendah 
dalam prioritas masyarakat, sehingga tekanan seperti itu biasanya tidak digunakan. 
Kisah-kisah awal tentang desentralisasi di Indonesia melukiskan tentang para pejabat 
setempat dengan tanggung jawab yang rendah terhadap para pendukung mereka, yang 
mengakibatkan meningkatnya laju penebangan hutan (Larson, 2004). Sebuah penelitian 
yang lebih baru melukiskan hal yang jauh lebih cerah, menunjukkan peningkatan 
yang luar biasa dalam persentase anggota masyarakat yang memperoleh manfaat dari 
penebangan hutan (Palmer dan Engel, 2006).

Hutan-hutan Rakyat Sangat Beragam dalam Struktur dan Hasil-hasilnya
Dalam tren sekarang, beberapa negara berbagi tanggung jawab untuk mengelola 
hutan-hutan milik negara bersama masyarakat setempat, atau telah mengalihkan 
hak kepemilikan seluruhnya. Hal ini melambangkan suatu pergantian pengelolaan 
dari sebagian permukaan bumi yang cukup besar. Meskipun beberapa contoh yang 
menonjol menunjukkan adanya pencapaian sekaligus juga kegagalan, data evaluasi 
yang teliti hampir secara keseluruhan sangat kurang.
 Contoh terbesar dan paling terkenal mungkin adalah Joint Forest Management 
Program di India (suatu pengalaman kompleks yang tidak dapat diringkas dengan 
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mudah). Meskipun ada pelopor-pelopornya, penerapan program ini di seluruh India 
muncul berkat Kebijakan Hutan Nasional pada tahun 1988. Hingga tahun 2005 Joint 
Forest Management mencakup 27 persen dari daerah hutan nasional di 27 negara 
bagian (17,3 juta hektar) dan mencakup lebih dari 8 juta keluarga, yang setengahnya 
termasuk suku-suku dan kasta-kasta yang telah terdaftar. Walaupun aturan-aturan 
program berbeda-beda, bergantung negara bagian, mereka memberi masyarakat akses 
ke hutan-hutan untuk kayu bakar, makanan ternak, dan produk-produk hasil lainnya 
serta memberi mereka sebagian pendapatan dari penjualan kayu komersial. Tetapi, 
hutan-hutan yang lebih terdegradasi, dan yang lebih tidak bernilai secara komersial, 
adalah hutan dengan berkemungkinan lebih besar untuk disertakan dalam program 
tersebut.
 Sebuah kajian mendapati bahwa Joint Forestry Program meningkatkan regenerasi 
hutan dalam keadaan-keadaan ini (Murali, Murthy, dan Ravindranath, 2002). Beberapa 
yang lainnya mengisyaratkan adanya dampak positif terhadap penghidupan (Sarin 
dkk., 1998; Shyamsundar dan Bandyopadhyay, 2004; Kohlin dan Amacher, 2005). 
Suatu penelitian baru-baru ini mengusulkan beberapa reformasi institusional yang 
dapat meningkatkan manfaat program tersebut bagi masyarakat, berupa saran-saran 
yang mungkin berlaku, bahkan di luar India (Bank Dunia, 2005). Reformasi ini 
mencakup penyediaan pengaturan sistem kepemilikan berjangka yang lebih terjamin 
dan berjangka panjang, pemberian bagian pendapatan yang lebih besar dari produk-
produk komersial hutan bagi masyarakat, serta penguatan dasar hukum bagi program 
ini, yang di banyak negara bagian didasarkan pada perintah eksekutif yang dapat 
berubah-ubah ketimbang perintah legislatif.
 Pengaturan kehutanan rakyat di Nepal memberikan kendali yang lebih besar 
kepada masyarakat. Gautan, Shivakoti, dan Webb (2004) mempelajari pengalaman 
masyarakat Nepal selama tahun 1976-2000. Mereka mendapati bahwa peningkatan dan 
pendapatan bersih tertinggi pada hutan terjadi dalam hutan-hutan semi-pemerintah 
(daerah yang secara hukum berada di bawah departemen kehutanan, tetapi dengan 
pengendalian dan pernyataan kepemilikan de facto oleh masyarakat atau kota setempat), 
diikuti oleh hutan-hutan rakyat yang diresmikan (termasuk lahan yang disewakan), 
dan hutan-hutan yang dikelola oleh pemerintah di urutan terakhir. Demikian pula, 
Schweik, Nagendra, dan Sinha (2003), mendapati bahwa pengelolaan masyarakat 
menjelaskan terus adanya hutan-hutan di daerah-daerah yang sebaliknya akan berada 
di bawah tekanan penggundulan hutan. Somanathan, Prabhakar, dan Metha (2005) 
mempelajari suatu keadaan yang tidak lazim di India yang serupa dengan yang terjadi 
di Nepal. Mereka mendapati bahwa hutan-hutan yang dikelola oleh masyarakat 
berjalan jauh lebih baik dibandingkan hutan-hutan dengan akses terbuka, dan sama 
halnya dengan hutan-hutan yang dikelola pemerintah, meskipun pengelolaannya 
jauh lebih murah. Tetapi Malla (2000) menunjukkan bahwa setelah diterapkannya 
kehutanan masyarakat, orang-orang miskin di Nepal kehilangan hak akses mereka atas 
produk-produk hutan (seperti kayu bakar) karena kelompok pengguna hutan membagi 
produk-produk tersebut secara merata di antara semua rumah tangga. Pengamatan 
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ini biasa terjadi di antara para pengamat devolusi masyarakat dan menyoroti realitas 
ketidakseimbangan politis dan ekonomis di dalam masyarakat. 
 Di Meksiko, sekitar 80 persen hutan dimiliki oleh masyarakat pribumi dan oleh 
masyarakat non-pribumi yang disebut ejidos. Setiap hutan dimiliki sebagai tanah bersama 
oleh anggota-anggota resmi masyarakat tersebut. Meskipun kepemilikan berlaku sejak 
awal abad ke-20 atau sebelumnya, pemerintah Meksiko baru mengalihkan wewenang 
pengelolaan yang cukup besar kepada masyarakat selama dua dekade terakhir. Hingga 
tahun 2002, lebih dari seperempat dari 8.500 kelompok masyarakat dengan hutan-
hutan terlibat dalam kehutanan komersial yang diakui secara resmi, dengan kekurangan 
keahlian teknis merintangi penyebarannya lebih jauh (International Tropical Timber 
Council, 2005). Tetapi, Antinori dan Bray (2005) melaporkan bahwa beberapa 
kelompok masyarakat yang telah menguasai keahlian-keahlian yang lebih maju, beralih 
dari penjualan kayu tebangan utuh menjadi kayu gelondongan yang sudah tumbang 
menjadi kayu gergajian hingga produk-produk kayu.
 Terlepas dari keberhasilan-keberhasilan ini, penggundulan hutan tetap sering 
terjadi di hutan-hutan milik rakyat, sekitar 1,7 persen setahun selama kurun waktu 
tahun 1993-2000 (Fernandez dan Munoz, 2006). Sebagian besar penggundulan hutan 
merupakan akibat dari alih fungsi menjadi padang rumput atau lahan penanaman, 
bukan karena pengambilan kayu. Dalam banyak kasus, hal ini mencerminkan 
kelalaian masyarakat dalam membatasi aktivitas-aktivitas orang-orang yang merupakan 
sesama penghuni, tetapi bukan anggota masyarakat resmi, dan dengan demikian sulit 
terawasi.
 Selama tahun 1990-an, Guatemala menempatkan hampir 500.000 hektar hutan di 
daerah Peten di bawah 13 konsesi yang dikelola masyarakat, dengan pendanaan donor 
yang cukup besar (Nittler dan Tschinkel, 2005). Meskipun korupsi dan rendahnya 
kapasitas telah menjadi masalah di daerah terpencil yang tidak memiliki organisasi 
kemasyarakatan yang kuat ini, perusahaan-perusahaan ini dapat menghasilkan 
keuntungan (sering kali tinggi), karena begitu berharganya batang-batang kayu 
mahoni. Hampir semua perusahaan disertifi kasi oleh Forest Stewardship Council 
(FSC), meskipun tingkat pengambilan kayu mahoni mungkin tidak sepenuhnya 
berkesinambungan. Dampak yang sangat memukul adalah bahwa penggundulan 
hutan dalam daerah-daerah konsesi terlihat jauh lebih rendah dibandingkan di luar 
daerah-daerah tersebut atau di daerah-daerah yang dilindungi.
 Di daerah yang terdegradasi hebat di Tanzania, kebijakan-kebijakan baru 
pemerintah dan reformasi hukum memampukan orang-orang desa untuk membangun 
kembali ngitili (lahan untuk makanan ternak dan rumput; Monela dkk., 2004) 
mereka. Sebagai akibatnya, waktu pengumpulan kayu bakar turun menjadi dua 
hingga enam jam sehari untuk setiap rumah tangga, ketersediaan makanan ternak dan 
kayu meningkat (termasuk bagi orang-orang miskin), fl ora dan fauna menjadi lebih 
banyak, dan pendapatan serta investasi naik tajam. Bagaimanapun juga, WRI (2005) 
memperingatkan bahwa tidak terjaminnya kepemilikan atas lahan dapat mengancam 
kesinambungan program ini dalam jangka panjang.
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 Terakhir, Papua Nugini memberi peringatan bahwa kepemilikan berjangka yang 
resmi, secara hukum tidak memadai untuk menjamin hasil-hasil yang menguntungkan. 
Semua lahan negara dipegang oleh masyarakat pribumi, yang diizinkan untuk 
memberikan akses kepada para penebang industri dengan wewenang yang seharusnya 
merupakan kondisi-kondisi yang diatur dengan sangat baik. Tetapi suatu tinjauan dari 
kajian-kajian independen yang ditugaskan oleh pemerintah, mendapati buruknya 
penegakan dan kepatuhan terhadap peraturan (Forest Trends, 2006). Tidak ada satu 
pun dari para penebang hutan tersebut yang mendapatkan izin dari para pemilik 
lahan, dan tidak seorang pun yang menjalankan sistem pengambilan kayu yang 
berkesinambungan. Royalti-royalti tunai tidak didistribusikan secara adil atau 
transparan, dan tidak diinvestasikan bagi kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, 
infrastruktur yang dijanjikan secara umum tidak ditepati sepenuhnya. 

Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Menghadirkan Berbagai Tantangan
Di sebagian besar tempat, kayu adalah sumber daya paling berharga yang tersedia 
bagi masyarakat hutan. Tetapi, bahkan bila masyarakat berhak atas kayu itu, mereka 
menghadapi rintangan jika kayu harus dijadikan sebagai sumber pendapatan sekaligus 
motivasi untuk melestarikan hutan.
 Rintangan yang pertama terkait dengan pasar-pasar dan kondisi geografi , 
yang menentukan nilai suatu sumber daya dan biaya untuk mempertahankannya. 
Di daerah-daerah perbatasan dan lintas perbatasan, pohon-pohon yang besar dan 
berharga tetap berdiri, tetapi mungkin sulit untuk membawanya ke pasar atau 
melindunginya dari para pelanggar hukum. Beberapa tempat seolah-olah diberkati 
dengan adanya kayu-kayu berharga seperti mahoni, atau dengan padatnya pohon-
pohon yang tidak begitu berharga tetapi masih dapat dipasarkan. Akan tetapi, 
banyak hutan tropis yang merupakan campuran keanekaragaman jenis tanpa adanya 
pasar-pasar yang tetap. Pasar-pasar berada lebih dekat ke lahan-lahan mosaik, 
sehingga meningkatkan nilai-nilai kayu, tetapi hutan-hutan menjadi habis dan 
pengubahannya menjadi lahan pertanian dan perkebunan menjadi ancaman (atau 
kesempatan) yang lebih besar.
 Kedua, masyarakat harus memilih pengelolaan yang berkesinambungan. Tetapi 
tidak semua orang memilih hal itu (lihat Bab 2). Tingkat diskon di negara-negara 
berkembang biasanya 25 persen atau lebih (GEF, 2006), sedangkan hutan-hutan 
yang sudah gundul cenderung meningkat nilainya secara lebih lambat. Jadi, daripada 
membiarkan pohon-pohon benih atau pohon-pohon kecil dibiarkan tidak ditebangi, 
para penghuni hutan mungkin lebih suka untuk mendapatkan uang dari sumber-sumber 
daya ini, dengan menggunakan hasil pendapatannya untuk membiayai pendidikan anak-
anak mereka, bermigrasi, atau melakukan investasi-investasi lain yang pengembalian 
keuntungannya lebih tinggi. Tetapi masyarakat dengan hutan yang berlimpah, atau 
memiliki ikatan budaya dan penghidupan yang kuat mungkin puas untuk mengelolanya 
secara berkesinambungan untuk mendapatkan berbagai macam manfaat.
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 Ketiga, masyarakat membutuhkan orang-orang dengan keahlian pengelolaan 
dan pemasaran. Jika masyarakat memutuskan untuk menjual tunggul kayu kepada 
para penebang luar, mereka membutuhkan keahlian legal dan negosiasi. Jika mereka 
mengelola hutan-hutan mereka sendiri, dan khususnya jika mereka membuat tempat 
penggergajian kayu atau fasilitas pemrosesan lainnya, mereka membutuhkan keahlian 
teknis dan keuangan yang maju. Kemampuan-kemampuan ini sering kali tidak 
memadai di daerah-daerah hutan terpencil dengan akses pendidikan yang kurang 
baik. 
 Yang terakhir, masyarakat membutuhkan cara-cara untuk mengorganisasikan 
diri mereka sendiri secara efektif dan adil. Mereka perlu menetapkan aturan-aturan 
untuk memasuki hutan-hutan dan membagi keuntungan, serta memantau dan 
memastikan kepatuhan (Ostrom, 1990; Baland dan Platteau, 1996; Agrawal, 2001, 
Gibson, Williams, dan Ostrom, 2005). Sementara beberapa masyarakat hutan memiliki 
tradisi yang berumur ratusan tahun yang bisa dijadikan acuan, tidak demikian hanya 
dengan masyarakat lainnya. Masyarakat lain ini adalah kumpulan dari para pendatang 
baru yang menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar dalam membangun 
kepercayaan dan organisasi internal yang mereka butuhkan. Perampasan lahan oleh 
golongan elit merupakan risiko yang membahayakan kedua kelompok masyarakat 
itu. Tidak dapat disangkal bahwa anggota-anggota masyarakat yang lebih kaya, lebih 
baik pendidikannya, dan memiliki hubungan politik yang lebih baik akan menerapkan 
pengendalian yang tidak seimbang atas hutan-hutan, tetapi pengendalian ini tidak akan 
terlalu membahayakan. Kondisi terburuknya, para pemimpin yang korup menjual 
atau merampas sumber-sumber daya masyarakat untuk keuntungan pribadi, terkadang 
dengan cara bersekongkol dengan kepentingan-kepentingan luar.
 Seperti yang telah dibahas, beberapa kelompok masyarakat telah mengatasi 
rintangan-rintangan ini. Walaupun modal sosial suatu masyarakat terlihat memainkan 
peran yang besar dalam keberhasilannya, kebijakan publik dapat membantu. Scherr, 
White, dan Kaimowitz (2003) memberikan sebuah kajian atas pilihan-pilihan dengan 
terinci. Ketentuan hak-hak hutan yang terjamin adalah sebuah persyaratan mendasar. 
Melalui pelatihan, pemerintah dan badan-badan pemberi bantuan dapat membangun 
kapasitas teknis untuk mengelola hutan. Masyarakat dapat berperan dalam pemasaran. 
Contohnya, pemopuleran jenis pohon yang tidak begitu terkenal dapat meningkatkan 
nilai hutan. Pengurangan biaya-biaya transport dapat pula membuat kehutanan lebih 
menguntungkan, meski pun hal tersebut dapat mendorong para pemilik lahan beralih 
ke arah pertanian.
 Peningkatan pengaturan hutan di skala lokal dan nasional juga sangat penting 
(Ribot, 2002, 2003). Hal ini dapat melibatkan intervensi di tingkat masyarakat untuk 
mencegah perampasan oleh golongan elit dengan membuat para pemimpin setempat 
bertanggung jawab ke bawah dan ke atas. Jaringan lebih tebal yang mengandung 
hubungan-hubungan pelaporan, transparansi, dan akuntabilitas diduga dapat 
membantu, begitu pula demokrasi setempat. Sekali lagi, agenda hutan menyatu 
dengan agenda pengaturan pemerintah yang lebih luas.
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 Pengaturan hutan-hutan rakyat merupakan tantangan khusus. Colchester (2006) 
menunjukkan bagaimana pengaturan-pengaturan yang sukar dapat membebani 
masyarakat. Di Bolivia, kepatuhan terhadap peraturan-peraturan penebangan hutan 
dapat membuat masyarakat membayar sebesar $20.000 untuk memulainya, dan 
$8.000 setahun setelah itu. Penghindaran peraturan-peraturan seperti itu menimbulkan 
kerugian-kerugian, baik dalam bentuk terbatasnya peluang pemasaran, atau suap bagi 
pejabat. Jawaban yang jelas adalah meminimalisasi beban masyarakat melalui aturan-
aturan yang lebih sederhana. Contreras dan Peter (2006) memberikan contoh-contoh 
dari Guatemala, Gambia, dan tempat-tempat lain. Tetapi, ketika hutan-hutan rakyat 
berada di sekitar konsesi-konsesi industri yang diatur lebih ketat, aturan ini dapat 
menyebabkan “merembetnya” penebangan hutan industri ke dalam hutan-hutan 
rakyat. 
 Mengapa masyarakat harus taat pada peraturan hutan? Peraturan dapat 
dibenarkan karena melindungi hutan-hutan rakyat terhadap eksploitasi oleh orang-
orang luar atau golongan elit masyarakat. Aturan itu juga dapat berarti perlindungan 
terhadap pandangan yang terlalu pendek, suatu keputusan publik bahwa orang-orang 
seharusnya tidak membiarkan tingkat diskon mereka yang tinggi menyebabkan mereka 
mengorbankan produksi masa depan demi konsumsi saat ini. Atau batasan-batasan 
kesinambungan dapat mencerminkan sebuah keputusan bahwa masyarakat harus 
menanggung sebagian biaya sosial untuk penyediaan manfaat-manfaat lingkungan 
hutan. Dasar-dasar pemikiran ini dan trade-off  di antara perlindungan sosial, 
perlindungan lingkungan, dan potensi pendapatan membutuhkan pertimbangan 
yang hati-hati dalam menyusun batasan-batasan atas kemampuan masyarakat untuk 
menggunakan hutan-hutan mereka.

Hak Milik Pribadi—Khususnya di Lahan-lahan Mosaik
Hak-hak atas lahan tidak sama seperti hak-hak atas pepohonan. Para pemilik lahan, di 
dalam dan di luar lahan-lahan mosaik, mungkin telah mendapatkan hak kepemilikan 
yang terjamin, tetapi masih menghadapi batasan menebangi pepohonan, demi 
kepentingan umum. Sebagai contoh, terdapat dasar pemikiran lingkungan yang kuat 
untuk memelihara vegetasi di dekat sungai-sungai dan aliran air serta di lereng-lereng 
bukit yang curam (lihat Bab 4). Banyak negara membatasi hak-hak pemilik lahan 
untuk membuka hutan di tepian sungai atau menebangi pepohonan di lereng bukit, 
dan mungkin mewajibkan surat izin atau rencana-rencana pengelolaan untuk segala 
bentuk penebangan pohon (Tabel 6.3). Tetapi batasan-batasan ini sering kali lemah 
penegakannya.
 Penghargaan sering kali berfungsi lebih baik dibandingkan hukuman, jika Anda 
mampu memberi penghargaan tersebut. Beragam program dan kebijakan mencoba 
untuk mengubah dorongan-dorongan pemilik lahan untuk memelihara hutan dan 
tidak menggunduli hutan dengan cara menawarkan bantuan uang dan teknis kepada 
mereka. Bagian ini membicarakan dua pendekatan tersebut:



179

KEBIJAKAN LOKAL DAN NASIONAL

Tabel 6.3 Negara-negara Amerika Latin Menetapkan Batasan-batasan yang 
Beragam atas Penggundulan Hutan Milik Pribadi

Negara

Lebar penyokong 
terlindung di 

sekeliling aliran air 
(meter)

Derajat lereng-lereng 
yang dilindungi

Ukuran hak milik yang 
mengharuskan adanya 

perencanaan kehutanan

Argentina 100 > 20 Tidak ada informasi

Brasil 30—500 > 45 Tidak ada informasi

Bolivia 10—100 > 45 > 3 hektar

Chile 100—200 > 45 20-1.000 hektar

Kosta Rika 10—50 Tidak ada > 2 hektar

Ekuador 50 Tidak ada Seluruhnya

Peru 50 Tidak ada Seluruhnya

Sumber: Environmental Law Institute, tahun 2003, hal. 32

Promosi teknologi pertanian yang lebih hijau untuk membuat lahan-lahan 
mosaik lebih menyerupai hutan.

Pembayaran pelayanan lingkungan dan pembayaran lainnya kepada pemilik 
lahan dikondisikan atas status hutan atau kondisi lingkungan.

Pertanian yang Lebih Hijau: Suatu Perbaikan Teknis?
Dapatkah para petani memperoleh keuntungan dengan cara meningkatkan jumlah 
keanekaragaman hayati di lahan-lahan mereka? Dan jika demikian, apakah mereka 
menyadarinya? Perdebatan ini sering bercampur aduk karena ambiguitas dari istilah 
keanekaragaman hayati. Para petani dapat memperoleh keuntungan dengan memiliki 
portofolio keanekaragaman hayati terolah yang lebih besar. Penanaman padi menjadi 
lebih menguntungkan, misalnya, ketika jenis-jenis yang berbeda dicampurkan 
bersama-sama. 
 Hal yang tidak begitu jelas adalah apakah ada untungnya memiliki 
keanekaragaman hayati yang lebih “liar.” Beberapa orang (Rosenzweig, 2001; 
McNeely dan Scherr, 2003) berpendapat bahwa beberapa teknologi pertanian lebih 
mendukung keanekaragaman hayati liar sekaligus meningkatkan kemampuan usaha 
pertanian untuk menghasilkan keuntungan atau mengurangi risiko.Masuk akal 
bahwa kekuatan-kekuatan pasar tidak mungkin, jika tidak dibantu, akan memacu 
penemuan dan penyebaran teknologi-teknologi ini. Jika demikian, kebijakan dapat 
mengisi kesenjangan-kesenjangan ini. Mengacu pada Gambar 5.1, tujuannya adalah 
untuk meningkat melampaui titik C.

•

•
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 Meskipun bukti-bukti sistematisnya kurang, ada tanda-tanda bahwa sesungguhnya 
terdapat teknologi yang dapat menguntungkan semua pihak ini. Tetapi mungkin 
diperlukan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi penghalang-penghalang dalam 
menerapkan teknologi-teknologi tersebut. Vosti, Gockowski, dan Tomich (2005) 
membandingkan sistem penggunaan lahan di hutan Sumatra dengan suatu alternatif 
yang potensial. Orang-orang Sumatra telah lama mempraktikkan pertanian hutan 
karet, memperkaya hutan sekunder dengan pohon-pohon karet. Aktivitas ini 
menjaga keanekaragaman hayati yang jauh lebih tinggi dibandingkan penanaman 
satu jenis (monokultur) kelapa sawit, dengan penggunaan lahan yang bersaing. 
Tetapi, keuntungan lahan yang ditanami dengan bahan karet tradisional masih 
rendah. Pencangkokan pohon karet yang lebih baik, dapat secara tajam meningkatkan 
kemampuan menghasilkan keuntungan dari pertanian hutan karet, memampukannya 
bersaing dengan perkebunan-perkebunan kelapa sawit. Tetapi, masalah-masalah dalam 
menciptakan pasar-pasar bagi tanaman hasil persemaian, ditambah dengan gagalnya 
pasar kredit, dijadikan faktor atas gagal berkembangnya model ini.
 Padang-padang penggembalaan di Amerika Tengah dan Amerika Selatan 
memberikan sebuah contoh lain. Padang-padang penggembalaan tidak baik dalam 
hal keanekaragaman hayati dan persediaan karbon terkait dengan hutan-hutan 
yang mereka gantikan. Namun, terdapat lebih banyak keanekaragaman hayati di 
dalamnya daripada yang tampak. Para petani menanam pepohonan sebagai pagar 
hidup, membiarkannya tumbuh di lereng-lereng bukit, dan membiarkan beberapa 
pohon tetap berdiri. Harvey dkk. (2005) menemukan bahwa pohon-pohon ini 
menjadi rumah bagi cukup banyak jenis burung, sekaligus memberikan keteduhan 
yang meningkatkan kesehatan ternak. Pagiola dkk. (2004) memberikan hipotesis 
bahwa sistem-sistem peternakan hutan (yang terkait dengan penanaman lebih banyak 
pohon di padang rumput) dapat meningkatkan keuntungan, kesinambungan, dan 
permintaan tenaga kerja untuk peternakan, dengan menyediakan makanan ternak, 
buah-buahan, nutrien, dan fi ksasi nitrogen. Tetapi para peternak menghadapi biaya-
biaya awal yang besar untuk menanam, menunggu pohon-pohon tersebut tumbuh 
matang selama empat tahun, dan ketidakpastian mengenai kelangsungan sistem-
sistem tersebut. Mereka melihat keuntungan investasi yang biasa-biasa saja namun 
risiko yang cukup besar. Regional Integrated Silvopastoral Ecosystem Management 
Project (RISEMP), yang dibicarakan pada bagian berikutnya, sedang menguji apakah 
satu kali pembayaran untuk menerapkan sistem-sistem ini akan mengarah kepada 
ketahanan dan penyebarannya. Hipotesisnya adalah, begitu pepohonan ini ditanam, 
pendapatan lebih tinggi yang dihasilkannya akan memastikan bahwa pepohonan itu 
akan terpelihara. 
 Pengelolaan hama yang terintegrasi adalah teknologi lain yang menguntungkan 
semua pihak yang menghadapi halangan-halangan atas penerapannya. Penggunaan 
pestisida di pertanian hutan di lahan-lahan mosaik tidak hanya merusak keanekaragaman 
hayati, tetapi juga menyebabkan para petani sakit dan meninggal dunia. Pengelolaan 
hama yang terintegrasi adalah sebuah alternatif menarik. Alternatif ini menggunakan 
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musuh-musuh alamiah untuk menyingkirkan hama-hama, dengan harga rendah 
dan penggunaan pestisida yang jauh lebih sedikit. Tetapi penerapannya lambat. 
Permasalahannya adalah koordinasi: hampir tidak ada gunanya menjadi satu-satunya 
petani di lingkungan itu yang menggunakan pengelolaan hama yang terintegrasi. 
Pestisida-pestisida tetangga akan membunuh hama-hama yang bermanfaat bagi Anda. 
Semua orang harus menerapkannya pada waktu yang bersamaan. Kebutuhan terhadap 
tindakan kolektif adalah sebuah rintangan yang tidak dapat dilampaui oleh semua 
masyarakat. Suatu cara untuk mengurangi rintangan itu adalah memastikan bahwa 
harga-harga pestisida dan herbisida benar-benar menggambarkan kerugian-kerugian 
yang ditimbulkannya terhadap masyarakat.
 Pada intinya, terdapat serangkaian teknologi yang menguntungkan semua 
pihak yang meningkatkan pendapatan dan hasil-hasil lingkungan, khususnya 
di lahan pertanian hutan mosaik. Tidak memadainya investasi dalam penelitian, 
pengembangan, dan penyebaran teknologi-teknologi ini, karena teknologi-teknologi 
tersebut mungkin sulit untuk dilindungi melalui hak paten atau cara-cara lain. 
Tumbuhan yang direkayasa secara genetik dapat menjadi suatu perkecualian. 
Diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengumpulkan, mengembangkan, dan 
menguji teknologi-teknologi seperti itu.

Instrumen Ekonomi dan Pasar untuk Pelayanan Lingkungan Memberikan 
Alternatif untuk Pengendalian dan Pengaturan
Titik awal untuk suatu pendekatan terhadap pelestarian yang didasarkan pada 
dorongan langsung, mengasumsikan bahwa para pemilik lahan memiliki beberapa 
hak untuk mengubah atau menebang pepohonan di lahan mereka. Pihak lain berhak 
atas keputusan (misalnya para penduduk di hilir, atau masyarakat secara keseluruhan) 
untuk memberikan insentif kepada para pemilik lahan untuk mengelola lahan dan 
pepohonan mereka dengan cara yang memberikan keuntungan (atau mengurangi 
biaya-biaya) bagi pihak lain di dalam masyarakat. Sebagai contoh:

Penduduk kota dapat membayar para petani di hulu untuk mengurangi 
sedimen dalam sumber air minumnya, untuk mengurangi biaya penanganan 
air minum.

Masyarakat dapat memberi kompensasi pada pemilik lahan untuk mengelola 
atau memperbaiki habitat-habitat yang ramah terhadap keanekaragaman 
hayati.

Para perusahaan yang diwajibkan untuk mengurangi emisi karbon mereka dapat 
membayar pemilik lahan untuk mengurangi emisi dari penggundulan hutan 
atau untuk menangkap karbon dalam hutan-hutan yang baru beregenerasi.

Para pemilik pembangkit listrik tenaga air sungai dapat membayar pemilik 
lahan untuk memelihara hutan supaya aliran air yang stabil dapat terjaga.

•

•

•

•
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Strategi-strategi instrumen ekonomi atau berbasis insentif ini dapat menghasilkan 
pengelolaan lahan yang lebih efi sien daripada pendekatan-pendekatan pengendalian 
dan pengaturan. Caranya adalah dengan memberikan informasi kepada para pemilik 
lahan mengenai nilai sejati dari lahan mereka jika digunakan secara alternatif, 
kemudian memotivasi dilakukannya pelestarian hanya jika nilainya bagi masyarakat 
untuk melakukannya lebih daripada nilai bagi pemilik lahan apabila mengubahnya 
menjadi lahan pertanian. Jika masyarakat memiliki fl eksibilitas dalam memenuhi 
sasaran-sasaran lingkungannya, instrumen-instrumen ekonomi dapat mengurangi 
biaya untuk mencapainya.
 Karena penggunaan instrumen-instrumen ekonomi untuk pengelolaan lahan 
masih baru di dunia berkembang, pengkajian kembali beberapa contoh aktual dan 
yang ditawarkan akan membantu mendasari pembahasan tentang potensi-potensi 
penerapannya.

Kewajiban Kelebatan hutan yang Dapat Dialihkan di Brasil4

Suatu topik pembahasan kebijakan di Brasil yang baru-baru ini muncul adalah 
kemungkinan untuk bergeser dari sistem pengendalian dan pengaturan regulasi hutan 
menjadi suatu sistem ekonomi yang mencakup hak-hak yang dapat dialihkan yang 
ada di lingkup lingkungan, seperti pengelolaan perikanan dan regulasi polusi. Selama 
lebih dari 70 tahun, para pemilik lahan di Brasil telah diwajibkan untuk memelihara 
sebagian dari hak milik mereka di desa untuk terjaga pepohonannya. Kewajibannya 
adalah 20 persen di negara-negara bagian di selatan dan 80 persen di kawasan hutan 
Amazon. Kewajiban penjagaan hutan oleh hukum ini juga mencakup suatu tambahan 
kewajiban untuk menjaga daerah sungai dan hutan di perbukitan. 
 Tetapi kewajiban penjagaan ini tidak ditegakkan secara ketat. Di beberapa 
daerah yang pertaniannya dinamis, penutup total hutan telah menurun jauh di 
bawah 20 persen. Daerah-daerah ini sekarang menghadapi tekanan-tekanan yang 
meningkat untuk menegakkan peraturan itu. Tetapi diperlukan biaya yang tinggi 
untuk membuat para pemilik lahan mematuhinya jika mereka juga diharuskan 
untuk meninggalkan perkebunan-perkebunan yang berharga. Pada daerah-daerah 
yang sangat mengandalkan pertanian dengan hanya sedikit tumbuhan alamiah yang 
tersisa, laju dan kualitas regenerasi alamiahnya akan sangat lamban, sehingga manfaat 
keanekaragaman hayatinya akan minimal. Di sisi lain, daerah hutan, yang terkadang 
bernilai keanekaragaman hayati yang tinggi, tetap ada di kawasan-kawasan yang 
terasing dan kurang menarik. Akan tetapi, penggundulan hutan terus berlangsung 
di sana, terkadang hanya demi lahan penggembalaan ekstensif yang bernilai rendah, 
dengan arang sebagai hasil sampingan dari pembukaan hutan. Di banyak hutan seperti 
ini, penggundulan hutan tetap tidak melanggar hukum selama tidak melampaui batas 
yang diwajibkan untuk dipelihara. 
 Seiring meningkatnya tekanan untuk melakukan penegakan hukum di tahun 
1990-an, banyak orang mulai berpikir bahwa kewajiban menjaga hutan berdasarkan 
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hak milik mereka, meskipun termotivasi dengan baik, tidaklah efi sien baik dari segi 
ekonomi maupun dari segi lingkungan. Mengapa para pemilik lahan yang tidak 
mematuhi peraturan itu tidak diizinkan untuk memenuhi kewajiban mereka dengan 
cara melindungi lahan yang nilai keanekaragaman hayatinya lebih tinggi, tetapi yang 
nilai pertaniannya lebih rendah? Para pemilik lahan dengan kelebatan hutan lebih 
dari 20 persen dapat diberi penghargaan berupa hak untuk menjual jasa pemeliharaan 
hutan (yang setara dengan hak membangun) dari hutan mereka yang mempunyai 
“kelebihan.”
 Chomitz, Th omas, dan Brandao (2005) membuat simulasi dampak rencana 
seperti itu untuk negara bagian Minas Gerais. Mereka mendapati bahwa terkait 
dengan aturan-aturan pengendalian dan pengaturan, skema hak-hak yang dapat 
dipertukarkan akan mengurangi biaya kepatuhan hingga dua pertiga dan melindungi 
hutan lebih banyak, hingga sepertiganya, yang memiliki prioritas pelestarian yang 
lebih tinggi. Keuntungannya lebih besar ketika batas-batas pertukaran yang diizinkan 
diperlebar dari daerah resapan air yang kecil hingga lembah sungai dan akhirnya 
hingga bioma.
 Dapatkah sistem kewajiban yang dapat dipertukarkan ini diterapkan secara 
luas? Di Brasil, di saat banyak negara bagian lain sedang mengkaji pendekatan 
ini, sejarah panjang dari kewajiban kelebatan hutan secara hukum adalah suatu 
faktor kontribusi yang sangat penting. Negara-negara lain dapat memulai dengan 
pencegahan-pencegahan penebangan pohon yang ditegakkan secara sporadis tetapi 
sudah berlangsung lama. Memberi kelonggaran dan membuatnya lebih fl eksibel akan 
dianggap sebagai suatu peningkatan oleh para pemilik lahan dan akan menghasilkan 
dampak-dampak yang lebih baik bagi lingkungan. Salah satu pendukung pendekatan 
ini adalah bahwa pendekatan ini mewakili suatu kompromi sosial antara dua ekstrem: 
memberikan hak penuh kepada pemilik lahan atas semua pepohonannya, atau tidak 
memberikan hak sama sekali.

Contoh-contoh Program Pelayanan Lingkungan
Secara kontras, penerimaan pembayaran-pembayaran untuk program-program 
pelayanan lingkungan dimulai dengan beranggapan bahwa para pemilik lahan memiliki 
hak penuh, secara hukum maupun dalam praktiknya, untuk menanam, merawat, atau 
menebang pohon-pohon di lahan milik mereka. Orang-orang yang dipengaruhi oleh 
keputusan-keputusan ini menawarkan pembayaran bersyarat kepada pemilik lahan 
untuk memelihara pepohonan di lahannya. Alasan yang berkaitan dengan lingkungan 
untuk program-program ini membedakannya dari praktik subsidi perkebunan hutan 
yang lebih sering dilakukan dan lebih baik pembiayaannya sebagai bagian dari strategi 
industri atau pembangunan.
 Berbagai program pelayanan lingkungan sedang dilaksanakan di negara-negara 
berkembang. Beberapa contohnya adalah:
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Sistem terobosan di Kosta Rika mungkin merupakan yang paling terkenal 
(Chomitz, Brenes, dan Constantino, 1999; Pagiola, 2005). Sistem ini 
berkembang dari undang-undang kehutanan tahun 1996 yang mengakui 
pelayanan-pelayanan lingkungan hutan seperti penangkapan karbon, 
keanekaragaman hayati, regulasi hidrologi, dan pelestarian keindahan alam. 
Para pemilik lahan dengan sukarela berpartisipasi; mereka yang terpilih 
menerima kira-kira $45 per hektar per tahun untuk melestarikan hutannya. 
FONAFIFO, sebuah badan pemerintah, mendanai program itu dari berbagai 
sumber pendanaan. Beberapa di antaranya sesuai dengan model pembayaran 
pelayanan lingkungan: sebuah hibah dari Global Environment Facility untuk 
melestarikan keanekaragaman hayati dan pembayaran dari pembangkit listrik 
tenaga air untuk melestarikan daerah resapan air. Tetapi, suatu pajak bahan 
bakar nasional mendanai sebagian besar program tersebut. Sekitar 240.000 
hektar terikat dalam kontrak ini.

Meksiko memperkenalkan sistem pembayaran untuk pelayanan lingkungan 
hidrologi pada tahun 2003 (Muñoz-Piña dkk., 2005). Sama seperti program 
di Kosta Rika, tetapi didorong oleh keprihatinan akan kelangkaan dan kualitas 
air, sistem ini membayar para pemilik lahan yang melestarikan hutannya, 
memberikan $27 per hektar per tahun untuk melestarikan hutan pegunungan 
dan $18 untuk hutan jenis lainnya. Program ini awalnya didanai dari alokasi 
biaya air sebesar $18 juta.

Program lahan miring di Cina adalah salah satu program pembayaran 
pelayanan lingkungan yang paling besar di dunia (Xu dkk., 2004; Bennett, 
2005). Program yang dimulai tahun 1999 ini didorong oleh keprihatinan 
akan sedimentasi yang luar biasa parah: daerah pertanian di lereng gunung 
menghasilkan 1,3 miliar ton sedimen setiap tahunnya di Sungai Yangtze dan 
Hwang Ho, yang diyakini merupakan penyebab utama terjadinya banjir di 
Sungai Yangtze di tahun 1998. Program ini menawarkan bibit tanaman, uang 
tunai, dan biji-bijian kepada para petani yang berhenti memanfaatkan lahan 
marginalnya atau lahan pertaniannya di daerah miring yang rawan erosi, dan 
menanaminya kembali dengan rerumputan, pohon-pohon yang menghasilkan 
buah, atau pohon kayu. Insentif nominal per hektarnya mencapai dua hingga 
tiga kali nilai pembayaran rata-rata program serupa di AS (Conservation 
Reserve Program), meskipun suatu survei mendapati adanya kekurangan 
dalam pembayaran (Xu dkk., 2004). Lebih dari 7 juta hektar terdaftar dalam 
kurun lima tahun pertama program tersebut, sementara 7 juta hektar lagi 
dalam rencana.

RISEMP, yang diawali di tahun 2002 di Kolombia, Kosta Rika, dan Nikaragua, 
sedang menguji apakah pembayaran pelayanan lingkungan dapat memicu 
diterapkannya sistem peternakan hutan (lihat pada bagian sebelumnya; Pagiola 
dkk., 2004, 2006). Proyek ini membayar para pemilik lahan atas perubahan-

•
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perubahan yang mereka lakukan, yang bermanfaat bagi lingkungan terhadap 
kelebatan lahan mereka. Suatu indeks ekologi memberikan suatu nilai untuk 
setiap jenis kelebatan lahan berdasarkan penilaian kasar atas kepentingan lahan 
tersebut terhadap keanekaragaman hayati dan terhadap penyimpanan karbon. 
Sebagai contoh, lahan penggembalaan yang terdegradasi bernilai 0 setiap 
hektarnya, sedangkan lahan penggembalaan asli tanpa pohon adalah 0,2, 
lahan penggembalaan asli yang ditumbuhi pohon bernilai 1,0, dan vegetasi 
sekunder yang masih muda dinilai 1,4. Para pemilik lahan mendapatkan $75 
per nilai per tahun untuk perubahan yang mereka lakukan, hingga maksimal 
empat tahun. Setelah dua tahun, bagian dari daerah proyek ini yang dianggap 
sebagai “lahan penggembalaan dengan banyak pepohonan” telah naik tiga 
kali lipat dari awalnya yang hanya 5 persen. Selain itu, indeks ekologi untuk 
lahan itu meningkat 42 persen. 

Program-program tersebut, dan berbagai program lainnya yang lebih kecil di seluruh 
dunia, sedang mengawali upaya-upaya untuk memecahkan masalah-masalah kompleks 
tentang tindakan kolektif di seluruh bab ini. Keberhasilan dan kegagalan awal mereka 
menawarkan pelajaran bagi para perancang di masa kini dan masa depan yang membuat 
sistem penyediaan pembayaran untuk pelayanan-pelayanan lingkungan.

Merancang Pembayaran Pelayanan Lingkungan
Tiga rangkaian isu perancangan membentuk kelayakan dan dampak dari suatu sistem 
untuk memberikan pembayaran atas pelayanan-pelayanan lingkungan:

Pembiayaan: adakah permintaan untuk pelayanan lingkungan, dan dapatkah 
orang-orang mengorganisasikan diri mereka sendiri untuk membayarnya?

Pembuatan struktur pembayarannya: siapa yang bertanggung jawab, untuk 
berapa banyak, dan dalam kondisi apa saja?

Logistik: mungkinkah pengumpulan dananya dibuat efektif dari segi biaya, 
pembayaran dan pengawasannya sesuai dengan kondisi-kondisi untuk 
melakukan pembayaran?

Pembiayaan. Pada akhirnya, para pembeli harus yakin dengan pelayanan-pelayanan 
yang mereka beli. Dalam hal pembayaran yang didanai secara domestik, seperti 
yang ditunjukkan oleh contoh, kebanyakan di antaranya didasarkan atas manfaat 
hidrologis yang dijanjikan. Hal ini cukup masuk akal dengan berupa air bersih dalam 
jumlah banyak merupakan konstituensi yang besar. Tetapi kaitan antara perlindungan 
terhadap pepohonan dan manfaat terhadap air tidaklah terlalu kuat. Sistem-sistem 
yang didasarkan atas asumsi-asumsi yang dipertanyakan, seperti misalnya asumsi bahwa 
pemeliharaan hutan dapat meningkatkan debit air, dapat menjadi bumerang jika 
gagal menciptakan pelayanan-pelayanan yang dijanjikannya. Pengawasan, pemodelan, 

•
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pembelajaran, dan penyesuaian sistem dibutuhkan untuk membuat program-program 
yang didasarkan atas pelayanan-pelayanan yang kurang jelas dapat berhasil.
 Anggaplah orang-orang yakin bahwa mereka akan memperoleh manfaat dari 
suatu pelayanan lingkungan. Mereka mungkin masih tidak akan mau membayarnya 
jika mereka pikir mereka bisa mendapatkannya secara gratis. Sebagai contoh, semua 
penduduk di suatu dataran yang luas dapat menikmati pemandangan pegunungan 
yang indah, meskipun mereka secara sendiri-sendiri tidak membayar apa-apa untuk 
kelebatan hutan. Untuk mengatasi masalah ini, pihak-pihak yang diuntungkan perlu 
mengorganisasikan diri mereka sendiri dan berkomitmen untuk membagi biayanya.
 Terkadang akan ada suatu solusi institusional yang siap guna. Ketika New York 
City Water Authority membeli air atas nama klien-kliennya, biaya perlindungan daerah 
resapan air dapat dimasukkan ke dalam harga jual airnya. Terkadang pemerintah 
merupakan suatu pilihan alami untuk membiayai barang-barang publik, khususnya 
yang manfaatnya dirasakan secara luas. Tetapi ketika pengendalian internalnya lemah, 
administrasi pemerintah dapat menimbulkan masalah.
 Pembuatan struktur pembayarannya. Pendefinisian aturan-aturan pembayaran 
untuk suatu program pembayaran pelayanan lingkungan yang dikoordinasikan 
oleh pemerintah dapat menyebabkan kontradiksi antara efi siensi teknis dengan 
kepraktisan politik. Efi siensi ekonomis mewajibkan dijaganya hutan di daerah yang 
nilai lingkungannya melebihi nilainya ketika dijadikan lahan pertanian. Efi siensi 
fiskal mewajibkan minimalisasi pembayaran kepada para pemilik lahan yang sudah 
pasti akan menjaga layanan mereka dalam situasi apa pun. Kedua jenis efisiensi ini 
dapat didekati dengan cara pelelangan. Sebagai contoh, dalam Program Konservasi 
Amerika Seikat, para pemilik lahan memberikan tawaran mereka yang menjelaskan 
manfaat lingkungan apa yang dapat mereka berikan dan nilai terendah yang mereka 
rela terima. Pemerintah kemudian memeringkatkannya berdasarkan efektivitasnya 
dari segi biaya, kemudian mendanai bagian atas daftar tersebut hingga anggarannya 
habis (Kotak 6.2).
 Tetapi efi siensi tidak selalu mendapatkan dukungan. Fokus pada efi siensi 
mengarahkan perhatian pada titik-titik khusus, titik-titik yang menyimpan spesies 
langka paling banyak atau tingkat erosi tertinggi. Jika tempat-tempat ini berada di 
daerah minoritas, akan muncul tekanan untuk memperluas manfaatnya lebih lagi. 
Akan timbul godaan yang kuat untuk menggunakan program tersebut guna mencapai 
sasaran-sasaran sosial, misalnya pengentasan kemiskinan dan tekanan kuat untuk 
mengarahkannya pada kaum elit dan kelompok yang memiliki koneksi yang baik.
 Salah satu dilema lainnya dalam hal target, terkait dengan bahaya moral. 
Pembayaran akan menjadi paling efektif dalam menyampaikan pelayanannya jika 
difokuskan pada daerah-daerah yang memiliki risiko penggundulan hutan yang 
terbesar. Hal ini cenderung menyingkirkan para pemilk lahan yang telah melestarikan 
hutan mereka, entah itu dengan alasan tanggung jawab atau memang demikian adanya. 
Pada akhirnya, sistem pelelangan dan sistem target menghasilkan pembayaran yang 
dibedakan. Beberapa orang pemilik lahan mendapatkan lebih banyak uang, entah 
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Kemampuan bertahannya keanekaragaman 
hayati bergantung pada habitat-habitat yang 
saling terhubung (Kotak 4.1). Tetapi jenis 
kebijakan apakah yang dapat memotivasi para 
pemilik lahan untuk menciptakan hubungan-
hubungan ini? Para perencana pelestarian 
telah mengembangkan metode-metode 
yang canggih untuk meletakkan koridor-
koridor keanekaragaman hayati dan menjaga 
jaringan-jaringan yang memungkinkan 
populasi spesies liar untuk berkembang. 
Tetapi, sulit untuk membuat para pemilik 
lahan mematuhi rancangan-rancangan 
tersebut. Bahkan, seandainya dananya 
tersedia untuk memberikan kompensasi pada 
mereka, pemilik lahan yang keras kepala dapat 
menghalangi terciptanya suatu koridor yang 
sudah direncanakan. Program-program yang 
memberikan kompensasi untuk manfaat-
manfaat lingkungan, sebaliknya, memiliki 
keunggulan, yaitu keikutsertaan secara sukarela. 
Tetapi, bagaimanakah respons-respons yang 
tidak terkoordinasi dapat menghasilkan suatu 
koridor yang baik dan terhubung?
 Suatu simulasi oleh Chomitz dkk. (2006) 
menunjukkan bahwa hal ini akan jauh lebih 
mudah dilakukan daripada yang dibayangkan 
dalam kondisi-kondisi yang lazim ditemui 
di titik-titik pusat keanekaragaman hayati. 
Simulasi ini menggunakan contoh hutan sisi 
Atlantik di Bahia, Brasil, suatu tempat yang 
kaya spesies, endemis, dan fragmentasinya 
ekstrem. Para penulis memperkenalkan 
fl eksibilitas ke dalam masalah pelestarian di 
sana dengan cara menentukan suatu sasaran 
biologis: meningkatkan keanekaragaman dari 
segi jumlah dan penyebaran geografi s dari 
bidang-bidang hutan yang terhubung, yang 
cukup besar untuk mendukung populasi 
primata yang cukup dapat berkembang.
 Mereka mengusulkan suatu sistem 
berdasarkan pelelangan untuk membayar 
manfaat-manfaat l ingkungan, yang 

dimodelkan berdasarkan U.S. Conservation 
Reserve Program dan Bushtender Australia 
(Stoneham dkk., 2003). Dalam sistem 
ini, suatu badan pelestarian lingkungan 
meminta penawaran dari para pemilik lahan. 
Para pemilik lahan menyebutkan harga 
yang mereka minta untuk menerima suatu 
kontrak pelestarian bagi lahan mereka. Lahan 
tersebut tetap milik mereka, tetapi mereka 
harus melindungi hutan yang masih ada dan 
mendukung pertumbuhan kembali dari hutan 
itu. Lahan milik mereka juga diberi peringkat, 
berdasarkan suatu sistem, terhadap manfaat-
manfaat yang diberikan oleh lahan tersebut 
bagi lingkungan. Badan tersebut kemudian 
membuat peringkat tawaran-tawaran para 
pemilik lahan itu berdasarkan nilai manfaatnya 
bagi lingkungan untuk uang yang dikeluarkan. 
Kemudian, badan ini mendanai penawaran 
yang tertinggi, kemudian selanjutnya terus ke 
bawah hingga anggarannya habis.
 Chomitz dkk. (2006) mendapati 
bahwa anggaran yang relatif kecil secara 
teoretis dapat mendorong terciptanya 
koridor-koridor keanekaragaman hayati yang 
berkembang dengan sendirinya, seiring dengan 
tergabungnya lahan-lahan kepemilikan dalam 
kontrak menjadi lahan-lahan hutan yang 
menjadi satu. Alasannya adalah bahwa di 
Bahia, yang tingkat penggundulan hutannya 
cukup parah, keberadaan hutan-hutan yang 
tersisa terkadang merupakan penanda untuk 
daerah-daerah yang nilai lahannya rendah. 
Karena isolasi atau rendahnya kualitas tanah, 
tempat-tempat demikian muncul dalam 
kelompok-kelompok. Dengan cara berfokus 
pada sasaran-sasaran (habitat yang dapat 
tumbuh) daripada cara-caranya (rencana 
koridor yang telah ditentukan sebelumnya), 
mungkin kesukarelaan dan perencanaan 
pelestarian dapat direkonsiliasi.

Sumber: Chomitz dkk., 2006.

Kotak 6.2 Koridor-koridor Keanekaragaman Hayati yang Berkembang dengan 
Sendirinya: Merekonsiliasi Keputusan untuk Berpartisipasi secara 
Sukarela dengan Sasaran-sasaran Wilayah
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karena mereka memberikan lebih banyak pelayanan atau karena opportunity cost 
mereka lebih tinggi. Tetapi, meskipun ada pembenaran yang tegas dari sisi ekonomi, 
pembayaran yang dibedakan dapat dianggap tidak adil, tidak transparan, berbiaya 
tinggi untuk diterapkan, atau dapat dimanipulasi.
 Pertentangan antara isu implementasi dan efi siensi ini tampak dalam perancangan 
awal program pembayaran untuk pelayanan-pelayanan hidrologi di Meksiko (Muñoz-
Piña dkk., 2005; Alix-Garcia dkk., 2005) dan di Kosta Rika (Chomitz, Brenes, 
dan Constantino, 1999). Meskipun alasan program di Meksiko menekankan pada 
kelebatan hutan di daerah-daerah pengisian ulang untuk daerah-daerah resapan air yang 
mengalami kelangkaan air, setidaknya 85 persen pembayaran ternyata beralih ke daerah-
daerah yang diketahui kurang dieksploitasi (Alix-Garcia dkk., 2005). Kedua negara itu 
menggunakan sistem pembayaran rata yang sederhana daripada sistem pembayaran yang 
sangat dibedakan atau sistem pelelangan. Sistem pembayaran rata mungkin diperkirakan 
akan menimbulkan pemilihan yang tidak menguntungkan, karena menarik para pemilik 
lahan yang tidak bermaksud atau berkesempatan untuk mengubah lahan mereka untuk 
pertanian. Faktanya, hanya sekitar 10 persen dari kontrak di Meksiko adalah untuk 
20 persen daerah yang memiliki prediksi risiko penggundulan hutan yang tertinggi. 
Terdapat bukti-bukti bahwa hasil serupa juga terjadi di Kosta Rika. Di kedua negara 
ini, permintaan pembayarannya jauh melampaui pasokannya.
 Logistik dan administrasi. Meskipun aspek logistik dari sistem pembayaran 
lingkungan terbilang mencemaskan, Kosta Rika dan negara-negara lainnya telah 
menunjukkan bahwa sistem tersebut dapat diciptakan. Sebuah masalah mendasar 
yang masih tersisa adalah bagaimana menurunkan biaya transaksinya. Terdapat biaya-
biaya tetap yang terkait dengan pembuatan kontrak, pembayaran, dan pemeriksaan 
kepatuhan terhadap kontrak. Konsekuensinya, biaya yang lebih murah untuk 
mendaftarkan lahan-lahan yang luas. Zbinden dan Lee (2004) menunjukkan bahwa 
lahan-lahan tersebut terlalu terwakilkan di dalam program di Kosta Rika.
 Terdapat dua cara yang saling terkait untuk memotong biaya-biaya ini. Yang 
pertama adalah menjelajahi trade-off  yang terlibat dalam spesifi kasi terinci dari rencana 
pengelolaan dan kriteria pembayaran. Apakah keuntungan dari efi siensi teoretis jauh 
melampaui biaya transaksi yang harus ditambahkan? RISEMP mengkaji isu ini, menelaah 
manfaat-manfaat dari dikaitkannya pembayaran terhadap pengukuran-pengukuran 
manfaatnya dari segi karbon dan keanekaragaman hayati. Masih dibutuhkan sangat 
banyak eksperimen yang serupa untuk mendapatkan hasilnya.
 Cara yang kedua untuk memotong biaya adalah menggunakan teknologi 
modern. Program SLAPR di Mato Grosso (Lihat “Penataan Pembahasan” setelah 
bagian Gambaran Umum) menggunakan teknologi GPS (Global Positioning System) 
untuk memetakan lokasi-lokasi lahan yang terdaftar, dan pengawasan satelit untuk 
memastikan bahwa kontrak kewajiban hutannya dipatuhi. Rancangan program aslinya 
mencakup pemberitaan kepada masyarakat mengenai lahan-lahan yang terdaftar dan 
informasi pengawasan. Masalah-masalah yang timbul dari program ini mungkin 
berasal dari kegagalan melakukan hal-hal tersebut.
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 Tiga masalah dalam hal perancangan, yakni pembiayaan, struktur pembayaran, 
dan logistik, semuanya relevan dengan implikasi dari program-program pembayaran 
semacam itu bagi kaum miskin (Pagiola, Arcenas, dan Platais, 2005). Tidaklah adil 
jika mewajibkan kaum miskin membiayai program-program ini jika mereka yang 
lebih mampu merupakan sumber dari eksternalitas yang sedang dipertanyakan ini. 
Jika demikian, muncul argumen bahwa pemerintah seharusnya membiayai pelayanan 
tersebut dari pendapatan umum, sebagai suatu cara untuk meningkatkan pendapatan 
kaum miskin atau untuk mengurangi kerentanan mereka. Kaum miskin juga dapat 
memperoleh manfaat sebagai penyedia pelayanan. Pagiola, Arcenas, dan Platais (2005) 
dengan sangat meyakinkan berpendapat bahwa pelayanan lingkungan dan bukan 
kemiskinan, yang seharusnya menjadi dasar untuk pembayaran. Jika tidak demikian, 
suatu program akan gagal memberikan pelayanan yang dijanjikannya. Tantangannya 
adalah untuk mengurangi hambatan-hambatan bagi kaum miskin yang sanggup 
melakukannya untuk ikut serta. Kelompok-kelompok masyarakat dapat membantu 
memecahkan masalah-masalah ini.
 Program di Meksiko memberikan suatu contoh yang menarik mengenai 
pengurangan biaya transaksi dan kemungkinan terjadinya berbagai jenis kemiskinan 
dan manfaat-manfaat lingkungan dari hutan. Sebagaimana diketahui, kebanyakan 
hutan di Meksiko dimiliki oleh masyarakat, dan atas hutan-hutan ini program tersebut 
membayar seluruh komunitas serta mengurangi biaya transaksi terkait dengan biaya 
yang harus dikeluarkan jika banyak pemilik lahan kecil ditangani satu demi satu. 
Meskipun saran-saran awal untuk menjadikan kemiskinan sebagai kriteria eksplisit 
untuk pembayaran telah ditolak, 83 persen kontrak (dibobotkan oleh daerah yang 
terdaftar) adalah untuk komunitas dengan marginalisasi tinggi atau sangat tinggi 
(Alix-Garcia dkk., 2005). Tetapi masih belum jelas, apakah masyarakat miskin 
lebih mungkin memberikan pelayanan yang nyata. Artinya, pengurangan kegiatan 
penggundulan hutan aktual yang digabungkan dengan suatu keterkaitan nyata antara 
kelebatan hutan dan pelayanan-pelayanan hidrologi.

Kebijakan Pembangunan Lainnya dengan 
Dampaknya terhadap Hutan
Terkadang kebijakan yang dibuat di luar batas-batas kehutanan membawa implikasi 
penting pada penggunaan lahan dan pada pendapatan para penduduk hutan.

Perencanaan Jalan Dapat Meringankan Trade-off 
Kemiskinan dengan Lingkungan
Perencanaan dan pengaturan jalan desa dapat menghadirkan suatu pertukaran antara 
pengentasan kemiskinan dan pelestarian. Pembangunan jalan di daerah pedesaan 
dapat berakibat pada gundulnya hutan, dan juga membuatnya semakin cepat, seiring 
banyak jalan baru yang bercabang dari jalan-jalan yang lama.
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 Akan tetapi, jalan-jalan juga merangsang produksi pertanian dan dapat 
membantu pengentasan kemiskinan. Jalan adalah investasi favorit bagi masyarakat 
dan politisi setempat, khususnya di daerah-daerah terasing. Perhatikanlah Papua, 
Indonesia, sebuah provinsi yang kaya akan hutan dan penduduknya sedikit, serta 
jalannya juga sedikit. Setelah dilakukannya reformasi fi skal di tahun 1999, provinsi ini 
jadi mendadak memiliki banyak uang akibat meningkatnya pembagian keuntungan 
dan biaya sewa dari operasi-operasi penambangan minyak dan mineral. Provinsi ini 
kemudian mencurahkan lebih dari seperlima pengeluaran untuk pembangunannya 
untuk membangun jalan, memperluas jaringan jalan berbatunya sampai 20 persen 
hanya dalam tiga tahun.
 Pengatasan trade-off  ini membutuhkan adanya keputusan-keputusan politik di 
tingkat-tingkat yang sesuai dengan lokasi jalan itu akan dibangun. Pembangunan atau 
perbaikan jalan yang melalui daerah hutan dapat sangat memengaruhi pembangunan 
regional dan lingkungan sekitarnya dengan cara memicu munculnya jalan-jalan kecil 
yang baru di hutan-hutan. Jalan ini dapat membuat sebagian besar hutan tropis 
yang tadinya relatif belum terjamah menjadi terfragmentasi dan akhirnya hilang. 
Contoh jalan atau perencanaan jalan tersebut adalah BR163 di Brasil dan jalan tol 
trans-Kalimantan di Indonesia. Di Republik Demokratik Kongo, perbaikan jalan 
yang sudah rusak sudah dipastikan tercantum dalam strategi pembangunan jangka 
panjang negara itu. Di tempat-tempat lain, penambangan dan penebangan dapat 
membuka jalan-jalan baru di daerah-daerah yang tadinya belum terjamah. Dan yang 
penting untuk diingat adalah pelajaran dari von Th ünen: bahwa pembangunan atau 
perbaikan jalan di dekat pasar atau pelabuhan diteruskan ke seluruh jaringan yang 
ada, memengaruhi kegiatan penggundulan hutan yang jauhnya ratusan mil (lihat 
Bab 2).
 Sekaranglah saatnya untuk membuat perencanaan jangka panjang, termasuk 
tentang jalan, bagi daerah-daerah di luar perbatasan yang masih tersisa. Perencanaan 
ini seharusnya membawa tekanan-tekanan untuk pengubahan lahan ke daerah-
daerah dengan potensi pertanian lebih tinggi ketimbang dari daerah yang memiliki 
keanekaragaman hayati atau karakteristik lingkungan yang unik. Jika perencanaan 
itu dimulai sekarang, kita mungkin dapat mengembangkan suatu visi bersama yang 
rasional mengenai potensi kawasan hutan dan untuk membangun konstituensi bagi 
pelestarian dan penggunaan yang berkesinambungan. Tetapi jika perencanaannya 
ditunda, maka hal ini mungkin akan terlambat. Setelah para kolonis tiba, dan setelah 
orang-orang di kawasan hutan mulai menawarkan untuk menyewa hutan mereka 
dengan harga yang cukup tinggi, akan muncul konstituensi politik yang kuat untuk 
mendukung penggundulan hutan. Pemastian kepemilikan di saat hutan itu masih 
bernilai sangat kecil, akan lebih mudah dilakukan sebelum pertikaian muncul. 
 Di daerah perbatasan mungkin terdapat kesempatan-kesempatan untuk 
mengaitkan pembangunan atau perbaikan jalan dengan perubahan-perubahan dalam 
perlindungan atau kepemilikan hutan (Ledec dan Posas, 2006). Satu contoh yang baik 
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adalah pembangunan Jalan Tol San José–Guápiles Highway di Kosta Rika. Rencana 
tersebut dibuat ketika laju penggundulan hutan masih tinggi, sehingga jalan utama 
ini berpotensi untuk memicu penggundulan hutan di lereng-lereng yang sensitif dari 
segi hidrologi. Tetapi, pencanangan Taman Nasional Braulio Carrillo, sebelum jalan 
tersebut dibangun, telah melindungi daerah itu.
 Di lahan mosaik, pembangunan jalan mungkin cenderung mengarah pada daerah-
daerah yang masih berhutan karena untuk melakukan hal itu lebih mudah, serta tidak 
banyak mengganggu lahan pertanian dan pemukiman. Di sini, solusi yang mungkin 
adalah untuk menerapkan aturan kompensasi, mewajibkan penduduk untuk pindah 
atau melakukan regenerasi lahan yang setara dengan (atau lebih besar dari) luas hutan 
yang akan dibuka. 

Dapatkah Perkembangan di Suatu Tempat Mengurangi Tekanan bagi 
Hutan di Sekitarnya?
Biasanya, pembangunan dan penggundulan hutan muncul dari kota-kota dan daerah-
daerah pertanian intensif. Tetapi, tentu saja terdapat perkecualian. Pembangunan di 
suatu tempat dapat menarik para pekerja dari daerah hutan marginal di sekitarnya. Jika 
penduduk setempat menjaga hak kepemilikan yang cukup aman atas lahan tersebut, 
atau jika terdapat hambatan untuk melakukan migrasi, hasilnya adalah ditinggalkannya 
lahan pertanian di daerah hutan marginal.
 Terdapat indikasi berlangsungnya proses tersebut di Asia Tenggara. Shively 
dan Pagiola (2004) menjelaskan suatu eksperimen alamiah yang menarik di bagian 
selatan Palawan, sebuah daerah perbatasan hutan di Filipina, menggunakan data panel 
pendapatan dan kegiatan rumah tangga. Di sana, para penduduk di dataran tinggi 
dekat batas hutan hidup di tempat dengan jarak tempuh pergi pulang selama satu hari 
dari penduduk di dataran rendahnya, yaitu di lembah-lembah sungai yang tanahnya 
subur, tetapi hutannya sudah tandus. Antara tahun 1995 dan 1999 hampir seluruh 
pertanian di dataran rendah diubah menjadi lahan produksi beras yang teririgasi, 
dan memungkinkan terjadinya pergeseran ke penanaman beragam. Akibatnya, para 
petani di dataran rendah mempekerjakan tiga kali lebih banyak orang-orang dari 
dataran tinggi. Penduduk dataran tinggi yang sekarang memiliki pekerjaan yang 
lebih baik ternyata laju pembukaan hutannya berkurang hingga setengahnya, dan 
mengintensifi kasikan produksi lahan mereka sendiri. Pada laporan yang terakhir, tidak 
ada aliran masuk kaum imigran yang mengompensasi banyaknya pembukaan hutan 
di daerah perbatasan di dataran tinggi. 
 Müller dan Zeller (2002) melaporkan dinamika yang serupa di dua distrik di 
dataran tinggi bagian tengah di Vietnam, menggunakan data kelebatan lahan dari 
penginderaan jarak jauh. Terdapat terlalu banyak sawah padi di daerah lembah, 
dikelilingi oleh sawah untuk penanaman berganti di daerah perbukitan dan dataran 
tinggi. Dari tahun 1975-1992 keduanya berkembang dengan menghabiskan daerah 
hutan terbuka. Selama tahun 1990, investasi yang cukup besar dalam pembangunan 
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jalan, irigasi, dan teknologi padi menghasilkan jumlah panen padi sebanyak tiga 
kali lipat. Selain itu, jenis-jenis baru pun bermunculan. Sistem penanaman berganti 
tampaknya banyak yang berubah menjadi sistem penanaman permanen. Padang 
rumput berubah kembali menjadi hutan sekunder. Müller dan Zeller menyebutkan 
bahwa perkembangan-perkembangan ini merupakan akibat dari teknik produksi 
intensif yang padat karya, meskipun laju pertumbuhan penduduknya tinggi. Tetapi 
para penulis mencatat bahwa hasil ini sangat bertolak belakang dengan berlanjutnya 
penggundulan hutan di distrik di dekatnya, di mana tanahnya lebih baik ditanami 
hasil bumi yang lebih tinggi nilainya seperti kopi dan lada. Pola ini menggarisbawahi 
suatu pelajaran bahwa produktivitas pertanian yang meningkat mengurangi kegiatan 
penggundulan hutan hanya jika jumlah pasokan tenaga kerja atau permintaan 
komoditasnya terbatas. 

Kebijakan yang Memengaruhi Harga-harga Pertanian
Pembuatan kebijakan ekonomi makro perlu menyeimbangkan kepentingan 
antarsektor dan antara produsen dengan konsumen. Karena kerumitan dari 
ekonomi makro, sulit bagi kita untuk menelusuri akibat-akibat dari kejutan-kejutan 
kebijakan. Barangkali, hal yang paling mudah untuk diusut dan yang paling relevan 
bagi laporan ini adalah hal yang memengaruhi harga-harga komoditas yang bersaing 
dari hutan.
 Harga-harga yang lebih tinggi untuk komoditas-komoditas hutan yang bersaing  
akan meningkatkan tekanan untuk melakukan penggundulan hutan, kecuali harga-
harga tersebut menarik para pelaku penggundulan hutan untuk tidak melakukan 
kegiatan yang merusak hutan lagi. Dampak-dampak ini seharusnya sangat terlihat di 
daerah perbatasan hutan, karena sebuah perubahan kecil dalam harga-harga di suatu 
kota pelabuhan atau pasar akan berubah menjadi perubahan yang sangat besar di 
daerah perbatasan. Sekali lagi, perhatikanlah contoh dari kawasan Amazon di Brasil 
(lihat Gambar 2.1). Laju penggundulan hutan jauh lebih tinggi di dekat daerah 
pasar, di mana harga daging sapi mencapai 800 reais per ton, dibandingkan di daerah 
perbatasan, yang seharga 400 reais per ton karena terdapat biaya transportasi. Pada 
harga 400 reais per ton, para petani hampir tidak mendapatkan keuntungan (Arima, 
Barreto, dan Brito, 2006). Jika harga daging sapi meningkat sebesar 80 reais per 
ton di pasar, keuntungan dari para petani di dekat daerah perkotaan meningkat 20 
persen. Apabila dilanjutkan terus hingga ke daerah perbatasan, peningkatan ini akan 
setara dengan alih fungsi hutan transperbatasan yang tidak ada manfaatnya (bagi 
pertanian) menjadi suatu lahan yang bermanfaat untuk peternakan. Arima, Barreto, 
dan Brito (2006) menghitung bahwa peningkatan 10 persen dalam harga di kota 
akan memperluas daerah perbatasan peternakan sebesar 260.000 kilometer persegi. 
Hal itu juga akan meningkatkan luas daerah, di mana dapat dihasilkan keuntungan 
yang tinggi dan juga laju penggundulan hutan yang tinggi berlangsung (di mana harga 
daging sapi melebihi 600 reais per ton) sebesar hampir 600.000 kilometer persegi.
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 Di Brasil, satu-satunya negara tropis yang memiliki data tahunan yang baik 
mengenai penggundulan hutan, ramalan ini konsisten dengan kondisi ekonomi makro 
dan perubahan harga-harga saat ini. Suatu devaluasi yang cukup besar pada awal tahun 
1999 diikuti oleh meningkatnya harga dunia dari tiga komoditas ekspor yang penting: 
daging sapi, kacang kedelai, dan besi kasar (yang di Brasil sebagian diproduksi dengan 
menggunakan batu arang dari hutan ketimbang dari batu mineralnya). Pada saat 
yang bersamaan, pembatasan penyakit kuku dan mulut terhadap pergerakan hewan 
ternak di kawasan Amazon telah dibuat lebih ringan (Kaimowitz dkk., 2004). Semua 
perubahan ini sangat meningkatkan dorongan untuk melakukan penggundulan hutan, 
dengan laju penggundulan hutan tahunan meningkat dari 18.000 kilometer persegi 
di tahun 1999 menjadi 26.000 kilometer persegi di tahun 2003-2004.5

 Wunder dan Sunderlin (2004), menggunakan data yang kurang menyeluruh, 
untuk menceritakan kondisi yang terbalik di Gabon, di mana mata uang dengan nilai 
yang terlalu tinggi akibat dari keuntungan dari minyak, telah membuat penggundulan 
hutan dan pertanian relatif tidak menarik. Begitu pula, mereka menjelaskan bagaimana 
suatu ledakan bisnis minyak di Venezuela selama tahun 1930-1950 membuat banyak 
orang meninggalkan lahan penggembalaan mereka, dan membuat lahan pertanian yang 
ditinggalkan itu kembali menjadi hutan dengan sendirinya. Kemudian investasi dari 
keuntungan minyak bumi di Venezuela terhadap jalan-jalan perbatasan dan subsidi 
transport membuat penggundulan hutan terjadi kembali. Jensen, Robinson, dan Tarp 
(2004) memperingatkan bahwa perubahan dalam nilai tukar dapat menghasilkan 
dampak yang kontraintuitif karena adanya pergeseran intersektoral.
 Penjelasan Wunder dan Sunderlin mengenai perekonomian Kamerun yang 
mudah berubah dengan jelas menunjukkan hal ini. Selama tahun 1978-1985, ketika 
tingginya harga minyak, kopi, dan coklat menciptakan ledakan ekonomi, dampak 
nettonya berupa suatu bias di perkotaan yang mempercepat migrasi dari pedesaan 
ke perkotaan dan memperlambat proses penggundulan hutan. Setelah tahun 1986, 
rendahnya harga minyak dan hasil panen, ditambah dengan nilai tukar yang ditetapkan 
pemerintah dan yang sesungguhnya terlalu tinggi, menimbulkan suatu krisis. Hal 
ini membalikkan migrasi, dan dengan drastis meningkatkan aktivitas penggundulan 
hutan untuk mendapatkan hasil panen, lebih besar dari penurunan yang diakibatkan 
oleh pembukaan hutan untuk ekspor hasil bumi.
 Madagaskar juga menunjukkan bagaimana perubahan dalam harga-harga 
pertanian dapat memengaruhi penggundulan hutan dan kesejahteraan. Kawasan barat 
daya di negara ini mengalami ledakan ekonomi dalam ekspor jagung ketika subsidi 
Eropa merangsang produksi babi di Pulau Reunion yang letaknya berdekatan. Hal 
ini menyebabkan devaluasi di Argentina, yang mengakibatkan negara itu menjadi 
pemasok pakan ternak babi yang harganya lebih murah (Moser, Barrett, dan Minten, 
2005; Minten dan Méral, 2005). Meledaknya perekonomian karena jagung itu 
menjadi penyebab dari seperlima aktivitas penggundulan hutan di kawasan barat 
daya Madagaskar; penggundulan hutan di sana dianggap menyebabkan degradasi 
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lahan yang tidak tergantikan dan ditinggalkannya lahan itu setelah beberapa tahun 
saja. Ledakan itu mungkin juga berkontribusi, setidaknya secara sementara, terhadap 
meningkatnya pendapatan di kawasan dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
 Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa harga-harga memengaruhi kegiatan 
penggundulan hutan dan pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, jika kita melihat pada 
hasil panen makanan pokok yang paling utama di Madagaskar, kita dapat melihat 
bahwa ada peluang untuk mencapai suatu kombinasi yang saling menguntungkan, 
setidaknya dalam teori. Meskipun 60 persen rumah tangga di Madagaskar menanam 
padi, kebanyakan dari mereka membeli lebih banyak daripada yang mereka jual, dan 
negara tersebut merupakan negara pengimpor beras (Minten dan Dabat, 2005). Suatu 
tarif melindungi para petani padi. Pengurangan tarif itu akan mengurangi harga beras 
dengan hanya sedikit dampak terhadap populasi yang benar-benar mengandalkan 
hidupnya pada penanaman padi, tetapi hal ini akan menguntungkan sebagian besar  
populasi lainnya, yang pada dasarnya merupakan pembeli, bukan penjual beras. 
Harga yang lebih rendah dan impor yang lebih banyak akan meringankan tekanan-
tekanan untuk mengembangkan lahan pertanian padi. Kendati para pembeli beras 
cenderung akan kalah, tetapi terdapat beberapa pilihan solusi. Sejumlah besar daerah 
di Madagaskar dibatasi oleh biaya transaksi untuk ikut serta dalam pasar beras nasional 
(Dorosh dan Minten, 2005). Perbaikan jalan-jalan yang rusak di negara itu dan 
penanggulangan kegagalan-kegagalan pasar yang lainnya dapat meningkatkan harga 
beras bagi para petaninya di daerah-daerah yang mengalami degradasi (Moser, Barrett, 
dan Minten, 2005). 

Rangkuman
Pengelolaan hutan sulit dilakukan karena harus diseimbangkannya kepentingan-
kepentingan yang kuat dan yang lemah, yang terpusat dan yang tersebar, serta juga 
kepastian hari ini dengan kemungkinan-kemungkinan di hari esok. Penciptaan lembaga 
yang mampu melakukan hal ini dengan cukup baik dan efi sien membutuhkan mobilisasi 
konstituensi untuk pelestarian dan pengelolaan lahan secara berkesinambungan dan 
pemberian hak suara kepada penduduk miskin dan penduduk asli hutan. Seiring 
dengan semakin murahnya biaya untuk komunikasi dan pengawasan, kelompok-
kelompok ini dapat diberdayakan dengan informasi, dan akan mampu mencegah 
perampasan sumber daya oleh para pelaku besar di batas-batas hutan. Pemberian hak 
penjagaan daerah hutan perbatasan dan di luar perbatasan secara jelas dan terjamin 
kepada penduduk asli, populasi setempat lainnya, pengelola hutan lindung, atau 
dengan konsesi yang diregulasi adalah penting untuk dilakukan, tetapi tidaklah cukup. 
Penting untuk disadari bahwa kepentingan penjaga hutan mungkin tidak benar-
benar sejalan dengan kepentingan publik yang lebih luas, sehingga beberapa jenis 
regulasi atau dorongan akan diperlukan untuk menyelaraskannya. Regulasi yang efi sien 
dapat mengurangi beban dari pemilik lahan hutan dan juga biaya untuk melakukan 
pengawasan dan penegakan hukum.
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 Di dalam daerah perbatasan, harus dicapai suatu keseimbangan antara hak-hak 
dan tanggung jawab para pemilik lahan. Upaya-upaya untuk mengatur pengelolaan 
pohon dan hutan secara sepenuhnya ternyata tidak berhasil. Tetapi, penegakan beberapa 
kewajiban pengelolaan lahan kepada beberapa kelompok pemilik hutan tampaknya 
cukup adil dan efi sien. Pembayaran domestik untuk pelayanan-pelayanan lingkungan 
harus difokuskan dengan serius pada pelayanan yang dapat ditunjukkan dan bernilai 
secara lokal, karena kemampuan untuk menggalang dana domestik akan terbatas. 
Akan tetapi, jika kita beralih ke arena internasional, kemungkinan-kemungkinan baru 
dapat saja tercipta. 

Catatan Kaki
 1.  Perkecualian yang baru muncul adalah rencana-rencana pelestarian untuk kawasan 

Cape di Afrika Selatan, yang memberikan kompensasi bagi para pemilik lahan 
untuk melestarikan daerah mereka.

 2. http://www.whrc.org/africa/INFORMS/study_sites/Kasyoha_Kalinzu.htm
 3. Ostrom, 1999; Ribot, 2002; Molnar, Scherr, dan Khare, 2004; Colfer dan 

Capistrano, 2005; Ribot dan Larson, 2005.
 4. Bagian ini didasarkan pada Chomitz, Th omas, dan Brandao (2005).
 5. Data dari INPE (http://www.obt.inpe.br/prodes/).



Pembukaan hutan tropis untuk dijadikan lahan pertanian merupakan sumber utama 
emisi karbondioksida, berkontribusi terhadap pemanasan global, dan juga menye-
babkan polusi udara di daerah tersebut. Foto satelit ini menunjukkan terbakarnya 
pepohonan di sekitar perkebunan kelapa sawit di kawasan timur Sumatra.
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Memobilisasi Kepentingan 
Global untuk Pelestarian 
Hutan

Dua alasan untuk melakukan pelestarian hutan menarik konstituensi 
yang besar, kaya, dan mendunia. Semua hutan menyimpan karbon, 
sehingga pencegahan penggundulan hutan dapat mengurangi kerusakan-

kerusakan global akibat perubahan iklim. Selain itu, beberapa hutan mengandung 
keanekaragaman hayati unik yang kelangsungan hidupnya terancam oleh karena 
penggundulan hutan. Tantangan untuk kebijakan internasional adalah menemukan 
cara untuk memanfaatkan kepentingan-kepentingan global ini untuk membiayai 
pelestarian hutan, menggunakan pendekatan-pendekatan yang dapat diterima di 
negara-negara berhutan.

Pembiayaan Karbon Hutan: Kesempatan yang Belum Diraih
Bab 4 menghadirkan sebuah paradoks. Di seluruh dunia berkembang, para petani 
menebangi pohon untuk mendapatkan keuntungan yang terkadang hanya bersifat 
sementara dan terlalu kecil, menciptakan lahan pertanian dan penggembalaan yang 
nilainya hanya ratusan dolar per hektarnya. Seiring terbakar dan membusuknya 
pepohonan itu, mereka mengeluarkan karbondioksida ke atmosfer, mungkin sebesar 
500 ton per hektar di hutan hujan tropis yang lebat. Sementara itu, pasar Uni Eropa 
memberi nilai untuk pengurangan karbondioksida sebesar $20 per ton.1 Dengan 
kata lain, para petani menghancurkan aset senilai $10.000 untuk menciptakan 
aset lain yang nilainya hanya $200. Sementara harga $20 sangat mudah berubah, 
kesenjangan ini akan terus ada, bahkan jika harga-harga ini jatuh. Dan jumlahnya 
tidak mengikutsertakan nilai keanekaragaman hayati dan sifat-sifat lainnya yang terkait 
dengan lingkungan.
 Tampaknya terdapat suatu kesempatan besar untuk melakukan penengahan 
(arbitrase) di sini. Negara-negara industri dapat membayar para petani miskin untuk 
melestarikan hutan, pada jumlah antara $200 dan $10.000 per hektarnya, dan kedua 
belah pihak diuntungkan. Ini akan menjadi hal yang menguntungkan bagi para petani, 
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bahkan jika kerelaan pembayaran dari negara-negara industri hanya senilai $2,70 per 
tonnya seperti yang disarankan oleh Yohe, Andronova, dan Schlesinger (2004) sebagai 
target kebijakan global. Akan tetapi kesempatan ini masih belum diraih. Mengapa? 
Apa saja halangannya? Dapatkah hal-hal ini ditangani?

Mengapa Pembiayaan Karbon Masuk Akal bagi Iklim
Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim yang ditandatangani oleh 
189 negara, bertujuan untuk menstabilkan jumlah gas-gas rumah kaca di atmosfer. 
Gas-gas rumah kaca sangat meningkat pesat karena orang-orang menggunakan lebih 
banyak bahan bakar. Oleh karena itu stabilisasi membutuhkan pergeseran jangka 
panjang ke arah energi yang lebih bersih. Dengan menghentikan semua penggundulan 
hutan, seandainya mungkin pun, tidak akan dengan sendirinya mencapai sasaran 
konvensi tersebut. 
 Tetapi tidak ada tindakan tunggal yang memadai untuk mencapai sasaran 
tersebut. Pacala dan Socolow (2004) mengemukakan 15 pilihan untuk mengurangi 
emisi karbondioksida sepanjang setengah abad ke depan. Masing-masing pilihan 
akan mengurangi emisi sebesar 25 miliar ton selama periode tersebut. Tujuh hingga 
sepuluh aktivitas dengan skala sebesar ini akan diperlukan untuk menstabilkan gas-
gas rumah kaca di atmosfer (artinya, menjaga konsentrasi karbondioksida di atmosfer 
tetap pada angka 500 bagian per sejuta). Berkurangnya penggundulan hutan dan 
meningkatnya aktivitas penanaman hutan kembali adalah salah satu pilihan. Jadi, 
ketika penjagaan kandungan karbon di hutan bukan merupakan solusi yang dapat 
memperbaiki segalanya, tetapi dapat menjadi bagian dari solusi perubahan iklim.
 Dan hal ini akan menjadi bagian yang penting jika berbiaya rendah. Biaya 
yang rendah adalah sesuatu yang baik. Kita tidak tahu berapa banyak biaya untuk 
menanggulangi perubahan iklim. Kita tidak tahu berapa banyak pembatasan yang 
harus dilakukan. Sasaran-sasaran yang lebih ketat untuk konsentrasi karbondioksida 
di dalam atmosfer memberikan jaminan yang lebih baik terhadap perubahan iklim 
yang sangat dahsyat, tetapi setiap bagian per sejuta yang dikurangi akan memakan 
biaya yang lebih daripada satu bagian per sejuta yang sebelumnya. Karena risiko-risiko 
sulit dikuantifi kasikan, dunia sulit mencapai kata sepakat mengenai seberapa banyak 
yang harus dibelanjakan dan bagaimana membagi biaya tersebut. Oleh karena itu, 
segala hal yang mengurangi biaya strategi mitigasi global akan meningkatkan peluang 
strategi yang tercakup dalam sistem.

Mengapa Pembiayaan Karbon Masuk Akal bagi Hutan dan 
Pembangunan Desa
Hutan mungkin memainkan peran yang relatif kecil dalam menanggulangi perubahan 
iklim, tetapi mitigasi perubahan iklim dapat memainkan peranan besar dalam 
membiayai pemeliharaan hutan. Di antara pelayanan-pelayanan lingkungan yang 
potensial dari hutan, pengikatan karbon dapat diterapkan secara paling luas. Hal 
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ini dikarenakan setiap tindakan untuk mencegah satu ton karbon tidak masuk ke 
atmosfer memiliki dampak yang sama di mana pun hal itu terjadi. Sebaliknya, banyak 
pelayanan lingkungan yang disebutkan oleh Millennium Ecosystem Assessment bersifat 
spesifi k pada lokasi dan idiosinkratik: ekowisata, regulasi hidrologi, atau pemeliharaan 
keanekaragaman hayati yang berarti secara global.
 Pembayaran atas karbon akan memberikan manfaat besar bagi negara-negara 
tropis. Sathaye dkk. (akan dipublikasikan) mendapati bahwa setelah 40 tahun, 
pembayaran $10 per ton karbon (meningkat dengan suku bunga) akan memiliki 
nilai bersih masa kini sebesar $150 miliar dalam pembayaran-pembayaran bagi negara-
negara berkembang terhadap kegiatan penggundulan hutan yang dapat dicegah. 
Penjagaan kandungan karbon hutan juga akan memberikan manfaat lokal dan global 
yang jika tidak demikian akan sulit dibiayai, termasuk pelestarian keanekaragaman 
hayati yang penting bagi dunia dan pelestarian hutan yang memiliki nilai spiritual atau 
lainnya yang sulit ditentukan nilai uangnya. Pengendalian karbon hutan juga dapat 
membantu pembiayaan pertanian hutan dan intensifi kasi pertanian di daerah-daerah 
yang tidak berhutan.

Pembiayaan Pencegahan Penggundulan Hutan: 
Masalah dan Solusinya
Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim merespons permintaan dari 
Kosta Rika dan Papua Nugini untuk menelaah pilihan-pilihan untuk memberikan 
dorongan kepada negara-negara untuk mencegah penggundulan hutan melalui 
penjagaan kandungan karbon hutan. Untuk memperoleh pengakuan, pilihan-pilihan 
ini akan perlu menghadapi keberatan-keberatan yang membuat penggundulan hutan 
tidak dimasukkan ke dalam Protokol Kyoto dengan cara-cara yang praktis. Bagian ini 
mendaftar masalah-masalah utama, dan cara-cara menghadapinya. (Pembahasan di 
sini menggunakan sumber dan mengembangkan Chomitz, 2002.)

“Karbon Hutan Membuat Mitigasi Terlalu Murah”
Masalah: Pada pandangan pertama, keberatan ini sulit dipahami. Biaya yang murah, 
seperti yang dicatat sebelumnya, adalah sesuatu yang baik. Membuat orang-orang, 
perusahaan-perusahaan, dan negara-negara untuk beraksi demi manfaat dunia akan 
lebih mudah jika tindakan-tindakan ini lebih rendah biayanya. Apa yang mendorong 
keberatan ini adalah rasa takut bahwa memperkenalkan karbon hutan ke dalam  
Protokol Kyoto akan menenggelamkan pasar karbon yang bermunculan, dan membuat 
harga jatuh menjadi nol dan mengurangi dorongan bagi negara industri untuk bergeser 
ke energi bersih.
 Tetapi hasil-hasil ini tidak akan muncul dari kelonggaran (mitigasi) yang terlalu 
murah. Ketimbang demikian, hal ini akan muncul sebagai akibat dari sasaran mitigasi 
yang tidak efektif dan lemah. Protokol Kyoto sekarang hanya memberikan batasan 
yang moderat mengenai emisi gas-gas rumah kaca dari negara-negara industri yang 
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menandatanganinya. Batas-batas untuk tahun 2008-2012 mungkin sejumlah satu miliar 
ton per tahunnya (setara karbondioksida), lebih kecil jumlahnya daripada yang akan 
diemisikan jika kesepakatan ini tidak ada.
 Banyak negara dapat mencoba mengurangi emisi mereka pada tingkat besaran 
ini, atau mereka dapat “membeli” pengurangan ini di negara lain. Dengan cara apa 
pun, batas keseluruhan dari Protokol Kyoto masih bisa dipenuhi. Negara-negara 
berkembang dapat mengurangi emisi karbondioksida mereka, misalnya dengan 
mengganti batu bara menjadi tenaga angin, kemudian menjual pengurangannya. 
Pendekatan ini menciptakan suatu pasar pengurangan emisi. Batas emisi Kyoto 
menentukan permintaan pengurangan ini, dan kesempatan-kesempatan untuk 
peralihan bahan bakar dan peningkatan efi siensi di negara-negara berkembang akan 
menentukan jumlah pasokannya.
 Protokol Kyoto tidak memperbolehkan negara-negara berkembang menciptakan 
pengurangan emisi dengan cara mencegah terjadinya penggundulan hutan. Tetapi, 
seandainya boleh, dan negara-negara dapat dengan segera menciptakan lembaga-
lembaga yang dibutuhkan untuk mengurangi praktik penggundulan hutan dan protokol 
tersebut tidak mengubah batas emisi karbondioksida keseluruhannya. Dalam kondisi 
kontingensi yang nyaris tidak mungkin ini, pasokan pengurangan emisi akan meningkat 
dan harganya akan turun. Batas emisi Kyoto akan tetap terpenuhi, dan biaya untuk 
mencapainya akan berkurang. Tetapi, rendahnya harga pengurangan karbondioksida 
ini akan memberikan sedikit manfaat bagi negara-negara berkembang, dan juga sedikit 
rangsangan terhadap penelitian dan pengembangan di bidang energi.
 Mengingat batas-batas Protokol Kyoto sangat longgar, skenario ini tidak begitu 
relevan dengan kebijakan. Bagaimana pun juga, Kyoto hanyalah suatu proyek 
pemula (pilot program). Jika semua negara industri (baik yang ikut serta maupun 
yang tidak) memenuhi batas Kyoto yang telah dinegosiasikan ini, jumlah gas-gas 
rumah kaca yang akan terbentuk hanya akan tertunda selama beberapa tahun saja. 
Untuk membatasi pembentukan karbondioksida ke tingkat-tingkat yang bijak, 
diperlukan pengurangan sebanyak puluhan miliar ton per tahun hingga pertengahan 
abad nanti.
 Untuk mencoba penganggulangan perubahan iklim yang berarti, protokol ini 
harus membatasi emisi secara drastis. Tetapi penerapannya akan mendorong biaya 
negara-negara untuk mematuhi kesepakatan itu menjadi sangat tinggi, sehingga 
banyak negara akan menolak untuk menandatanganinya.
 Solusi: Di sinilah harga yang murah akan berperan. Dengan menerapkan 
pencegahan penggundulan hutan ke dalam strategi iklim global, dunia dapat membuat 
suatu sasaran yang lebih ambisius dalam rangka mengurangi jumlah karbondioksida 
yang terbentuk. Dalam konteks Kyoto, hal ini akan berarti memperketat batas emisi, 
sambil memperbolehkan berlangsungnya pencegahan penggundulan hutan sebagai 
sumber pengurangan emisi. Dengan meningkatkan pasokan sekaligus permintaan, 
harga dapat berada di sekitar tingkat yang dapat diterima oleh semua pihak, tetapi 
dampak terhadap lingkungan lebih besar.
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“Pencegahan Penggundulan Hutan Harus Permanen Supaya Bisa 
Bermanfaat—tetapi Tidak Mungkin Membuatnya Permanen”
Masalah: Para pembeli kandungan karbon hutan menginginkan kesepakatan yang 
permanen, sementara para penjualnya ingin yang sifatnya hanya sementara. Bagi para 
pembeli, hal itu menjadi permasalahan. Karena penanggulangan perubahan iklim 
artinya harus membuat konsentrasi karbondioksida stabil, banyak orang berasumsi 
bahwa setiap proyek pengurangan emisi karbondioksida harus punya dampak yang 
permanen.
 Banyak proyek energi memang berdampak permanen. Penggantian generator 
diesel dengan kincir angin berarti lebih sedikit bahan bakar yang akan dibakar tahun 
ini. Bahkan, jika kincir anginnya rusak dan generatornya dipasang kembali tahun 
depan, emisi karbondioksida tetap telah berkurang. Atmosfer sekarang sedikit lebih 
bersih daripada jika generator itu berjalan terus tanpa digantikan oleh kincir angin. 
Tetapi, pelestarian hutan lebih berisiko. Hutan-hutan dapat terbakar. Perubahan 
iklim dapat membahayakan hutan-hutan tropis jika temperatur meningkat dan curah 
hujan menurun. Dan, perubahan-perubahan drastis dalam politik atau pasar mungkin 
dapat membuat para pewaris hutan sekarang ini membatalkan komitmen-komitmen 
mereka untuk melestarikan hutan. Dengan adanya risiko-risiko tersebut, para pembeli 
mengkhawatirkan bahwa tidak mungkin menandatangani kesepakatan sekarang yang 
akan menjamin proses penangkapan karbon di masa depan. Tanpa adanya jaminan 
seperti ini, mereka tidak melihat manfaat dari penangkapan karbon atau pengurangan 
praktik penggundulan hutan.
 Para penjual, di sisi lain, mungkin tidak akan mau menandatangani kesepakatan 
semacam itu karena hal tersebut akan menutup kemungkinan-kemungkinan lain di 
masa mendatang. Teknologi pertanian dan pasar-pasar berubah dengan cepat, dan 
jaringan transportasi yang berkembang dapat mengubah kemungkinan-kemungkinan 
pembangunan bagi kawasan-kawasan yang dulunya terasing. Jadi, para pemilik hutan 
mungkin tidak akan mau berkomitmen terhadap pelestarian hutan selamanya.
 Solusi: Pahamilah bahwa penggundulan hutan yang berhasil dicegah sangatlah 
berharga, meskipun bahkan tanpa adanya jaminan bahwa sifatnya permanen. 
Penangkapan karbon sebagai bagian dari program penanggulangan perubahan iklim 
tidaklah harus permanen. Ada tiga cara bagi komitmen temporer terhadap penangkapan 
karbon mengamankan waktu untuk menanggulangi perubahan iklim:

Penangkapan sementara mengamankan jaminan terhadap kekacauan di 
tengah ketidakpastian. Sistem iklim tidaklah stabil. Perubahan kecil dapat 
memicu dampak yang besar dan tidak tergantikan, seperti yang tampaknya 
mengubah daerah Sahara dari yang tadinya ditumbuhi hutan lebat menjadi 
padang gurun (Foley dkk., 2003; Schneider, 2004). Ada kekhawatiran bahwa 
jumlah karbondioksida yang terlalu besar di atmosfer, atau peningkatan 
karbondioksida yang terlalu cepat, dapat menimbulkan dampak yang sama 
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dahsyatnya. Tetapi kita tidak tahu sampai batas mana bencana dapat terjadi. 
Di tengah ketidakpedulian seperti itu, adalah bijak untuk mengamankan 
jaminan—artinya, mencoba menjaga tingkat karbondioksida tetap rendah 
dan meningkat secara perlahan saja.
 Gitz, Hourcade, dan Ciais (2006) menunjukkan bahwa karbon hutan 
dapat menjadi bagian yang efektif dari segi biaya sekaligus penting bagi suatu 
program penanggulangan perubahan iklim jangka panjang. Dalam model 
mereka, karbon hutan yang tidak mahal ini menawarkan jaminan untuk 
beberapa dekade mendatang, dan setelahnya, dunia mungkin akan lebih 
baik dalam melakukan penilaian risiko bencana itu. Jika suatu batas yang 
berbahaya sudah dekat, maka dunia dapat terus mengandalkan hutan sebagai 
tempat penangkapan karbon, atau melakukan investasi untuk melakukan 
penangkapan karbon secara geologis. 

Penangkapan sementara dapat menjadi jembatan menuju masa depan yang 
menggunakan energi bersih. Di bawah aturan-aturan Kyoto, negara-negara 
industri perlu memenuhi batasan emisi karbon mereka. Mereka dapat 
menyimpan karbon mereka di pepohonan secara sementara, tetapi ketika kontrak 
penyimpanan mereka sudah jatuh tempo, mereka perlu menyimpan karbon itu 
di tempat lain, atau mengurangi emisi karbon di tempat lain. Strategi ini akan 
berjalan lancar jika, di akhir masa kontrak itu, terdapat kesempatan-kesempatan 
baru dan lebih murah untuk menyimpan karbon atau mengurangi emisi. 
 Bersumber dari proyek untuk skala global, strategi ini menunjukkan 
bahwa suatu keputusan yang dapat diperbarui dan sifatnya sementara untuk 
melindungi hutan-hutan dapat mengamankan waktu sambil menunggu 
munculnya kemajuan teknologi. Strateginya adalah melindungi hutan-
hutan yang terancam dengan opportunity cost yang rendah. Sepanjang 
waktu, biaya-biaya ini mungkin meningkat jika terdapat tekanan untuk 
melakukan ekspansi pertanian. Perkembangan teknologi pengurangan emisi 
kemudian akan memungkinkan kita mengganti pengurangan emisi menjadi 
pemeliharaan hutan secara berkelanjutan. Tetapi, sebagaimana dibahas pada 
bagian selanjutnya, para pemilik lahan hutan di masa itu akan memilih untuk 
tidak mengambil pilihan itu.
 Bagi komunitas global, adalah masuk akal untuk melakukan pendekatan 
terhadap penanggulangan perubahan iklim melalui suatu program yang 
menggunakan metode penghindaran praktik penggundulan hutan, yang tidak 
perlu bersifat permanen, untuk mengamankan waktu sampai ada investasi-
investasi yang lebih efektif dalam penelitian dan pengembangan bidang 
energi.
 Kita tidak perlu mengaitkan kedua pendekatan ini di tingkat proyek, 
ketimbang demikian, kita perlu bergerak menuju implementasi global dari 
praktik penghindaran penggundulan hutan serta penelitian dan pengembangan 
yang lebih aktif. Semakin cepat teknologi pengurangan emisi yang murah 
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dapat berkembang, semakin sedikit waktu yang perlu diamankan melalui 
praktik penangkapan karbon temporer, yang memungkinkan para pemilik 
hutan mengambil pilihan untuk melestarikan hutannya.  

Penangkapan sementara dapat menjadi permanen. Akan tetapi, sejarah 
transisi hutan menunjukkan bahwa penangkapan “sementara” (temporer) 
dapat menjembatani jurang transisi itu, dan akhirnya menjadi permanen. 
Banyak tempat menghadapi tekanan-tekanan temporer untuk mengubah 
hutan hanya demi keuntungan yang kecil. Upaya selama 20 hingga 40 tahun 
untuk menghentikan praktik penggundulan hutan tidak akan memerlukan 
opportunity cost yang besar, sehingga kompensasi yang adil dapat diatur. Di 
akhir periode itu, upah yang meningkat sekaligus meningkatnya apresiasi 
terhadap keanekaragaman hayati dapat memicu terjadinya evaluasi ulang 
atas kemauan dilakukannya pengubahan hutan. Para pemilik hutan dan 
negara tuan rumahnya mungkin tidak akan mau mengambil pilihan untuk 
melakukan perubahan lahan pada masa itu. Oleh karena itu, upaya temporer 
untuk mencegah atau menghindarkan praktik penggundulan hutan dapat 
memberikan pelayanan lingkungan yang bernilai, dan pada akhirnya, dapat 
pula menjadi permanen.

“Jika Saya Melindungi Satu Hutan, Orang Lain Hanya akan 
Menebang Hutan Lainnya”
Masalah: Apakah ada manfaatnya untuk melindungi suatu hutan supaya tidak diubah 
menjadi lahan pertanian, atau untuk menanami kembali suatu lahan penggembalaan 
yang masih berfungsi? Tidakkah tekanan-tekanan pasar hanya akan membuat orang 
lain menggunduli bagian hutan lainnya, supaya memenuhi permintaan makanan dan 
pekerjaan?
 Masalah ini disebut kebocoran, dan hal ini terjadi dalam banyak konteks, di 
mana suatu proyek bertindak secara lokal tetapi memiliki dampak-dampak di tempat-
tempat yang jauh. Hal ini merupakan suatu perhatian dalam hal kebijakan yang 
mencoba untuk menghentikan pekerjaan di lahan pertanian untuk mencegah erosi 
atau meningkatkan harga komoditas. Apakah para petaninya hanya akan berhenti 
bertani di satu bagian lahan dan membuka lahan baru lagi? Hal ini juga terjadi di 
proyek-proyek yang dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan energi dan emisi 
karbon yang terkait dengannya: mengubah sumber tenaga suatu kota dari batu bara 
menjadi angin sedikit menurunkan harga batu bara. Di tempat-tempat lain, jutaan 
orang menanggapinya dengan cara mengonsumsi batu bara sedikit lebih banyak. 
Dampak-dampak seperti ini dapat terkumpul menjadi suatu pengurangan yang cukup 
besar dari manfaat-manfaat yang diperoleh di tempat suatu proyek dilaksanakan.
 Solusi: Kebocoran dari kelebatan hutan tidak senantiasa harus satu hektar 
menggantikan satu hektar lainnya (Chomitz, 2002), sebagaimana akan ditunjukkan 
oleh suatu pandangan yang naif. Misalkan suatu daerah hak milik yang berhutan 
akan diubah menjadi lahan penggembalaan, tetapi malahan dilindungi. Dampak 
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langsungnya adalah meningkatnya harga daging sapi dan mengalihkan sedikit modal 
dan sedikit tenaga kerja kepada kesempatan-kesempatan lainnya. Kemungkinan 
lainnya adalah para penggembala dan peternak bergeser ke daerah hutan yang ada 
di sebelahnya dan membuka lahan peternakan di sana. Tetapi juga mungkin, apabila 
suatu peternakan yang lain, yang mungkin berada di tempat yang jauh, melakukan 
sedikit intensifi kasi, menambah sedikit hewan ternaknya dan tenaga kerjanya. Hal 
ini akan lebih mungkin terjadi jika hutan yang dilindungi tersebut akan digunakan 
untuk penggembalaan intensitas rendah. Selain itu, sedikit tekanan terhadap harga 
daging sapi untuk naik mungkin akan membuat sebagian konsumen beralih ke daging 
ayam. Secara keseluruhan, kebocoran akan lebih kecil jika bagian-bagian lain dari 
perekonomian dapat mengintensifi kasikan produksi dan menyerap modal dan tenaga 
kerja yang terbebaskan; dan jika konsumen yang sensitif terhadap harga daging sapi 
atau komoditas apapun yang terpengaruh oleh proyek kehutanan tersebut.
 Tingkat kebocoran dapat berada pada kisaran sedang, bahkan, tanpa upaya 
pengendaliannya. Program Reservasi Konservasi AS membayar para peternak untuk 
menanami kembali lahan mereka yang rentan erosi. Wu (2000) mendapati bahwa 
terjadi kebocoran sebesar 20 persen dalam hal luas lahan dan 9-14 persen dalam hal 
pencegahan erosi. Dengan kata lain, untuk setiap 5 hektar tanah yang menjadi bagian 
dari program itu, 1 hektar hutan di luar daerah itu diubah menjadi lahan pertanian. 
Tetapi lahan yang baru diubah ini akan lebih tahan terhadap erosi dibandingkan lahan 
yang dilindungi oleh program itu.
 Murray, McCarl, dan Lee (2004) membuat simulasi dampak-dampak program 
hipotetis dari AS yang akan melindungi lahan hutan dari alih fungsi menjadi lahan 
pertanian, dan malahan, mengikutsertakannya ke dalam program pengelolaan kayu 
yang berkesinambungan. Kebocoran karbon berada di kisaran -4 persen (menunjukkan 
adanya keuntungan dalam hal penangkapan karbon di tempat lain di luar lokasi 
program itu) hingga 73 persen bergantung pada lokasi program tersebut dijalankan. 
Hasil yang berbeda ini dapat disebabkan oleh perbedaan dalam apakah sistem 
tersebut menanggapinya melalui ekstensifi kasi (pengubahan lahan) atau intensifi kasi 
(peningkatan produktivitas). Solusi untuk masalah kebocoran, oleh karena itu, adalah 
menetralisasikannya dengan cara mendorong dilakukannya intensifi kasi pertanian 
berkesinambungan di daerah-daerah yang tidak berhutan. Intensifi kasi akan menyerap 
pekerja, pasokan komoditas, dan modal yang dialihkan karena perlindungan hutan. 
Dan, tentu saja penting untuk mendapatkan sistem-sistem intensifi kasi yang tidak 
membebani lingkungan, seperti misalnya menghasilkan emisi nitrogen atau zat-zat 
beracun bagi pertanian.

“Terlalu Mahal untuk Mengawasi Karbon”
Masalah: Diperlukan upaya yang cukup besar untuk mengukur jumlah karbon yang 
terkandung dalam suatu pohon, apalagi dalam suatu lahan pertanian. Pengukuran 
perubahan sepanjang waktu membuat segala sesuatunya lebih rumit lagi. Apakah 
mungkin kita mengukur dampak segala upaya penangkapan karbon?
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 Solusi: Pengukuran jumlah karbon hutan, di dalam suatu distrik atau negara, 
membutuhkan dua langkah (disederhanakan). Yang pertama adalah memperkirakan 
seberapa banyak karbon yang terdapat di dalam suatu pohon seukuran tertentu, 
berdasarkan volume dan karakteristiknya. Yang kedua adalah menghitung jumlah 
pohon yang ukurannya berbeda-beda dan mengalikannya dengan jumlah karbon di 
masing-masing pohon. Langkah kedua ini dapat dilakukan dengan cara menghitung 
semua pohon (sesuatu yang sulit dilaksanakan bahkan di hutan kecil sekali pun). 
Tetapi, teknologi membuat hal ini semakin murah untuk dilakukan. Sebagai contoh, 
kita mungkin mengambil gambar dari udara dan menggunakan komputer untuk 
mengenai pepohonan yang ada dalam gambar itu dan memperkirakan volumenya 
masing-masing. Akan tetapi, biaya per pohon atau per hektarnya masih besar, karena 
pesawatnya perlu terbang melingkupi seluruh daerahnya termasuk beberapa daerah 
yang cukup rendah.
 Teknik-teknik statistik menawarkan ekonomi skala yang sangat besar dalam 
menghitung jumlah karbon (Chomitz, 2002). Statistik dapat digunakan untuk 
memperkirakan jumlah atau volume pepohonan berdasarkan suatu sampel. Dan 
metode-metode statistik memiliki suatu properti yang sangat penting, yang lazim 
ditemui dari survei-survei rumah tangga, dimana akurasi suatu perkiraan bergantung 
pada ukuran dan keterwakilan sampel, bukan ukuran populasi yang disampel. Dengan 
2.000 wawancara, kita mungkin secara akurat mengukur pendapatan rata-rata rumah 
tangga, untuk suatu kota, provinsi, atau negara. Oleh karena itu, terdapat skala ekonomi 
yang besar, dalam biaya per ton, untuk mengukur perubahan dalam persediaan karbon 
di tingkat nasional daripada di tingkat proyek. Meskipun masalah-masalah statistik 
dalam mengambil sampel yang tepat dapat cukup rumit, tetapi prinsipnya jelas: 
mempekerjakan beberapa ahli statistik dapat dengan tajam mengurangi jumlah pekerja 
di lapangan atau pesawat yang diperlukan untuk mengukur jumlah karbon.

Mengimplementasikan Insentif untuk Penggundulan Hutan 
yang Berhasil Dihindarkan
Solusi untuk masalah-masalah tentang karbon hutan sifatnya saling mendukung. 
Semuanya menegaskan perlunya bekerja di tingkat nasional, untuk mengikutsertakan 
kebijakan-kebijakan yang menetralisasi kebocoran dan mengurangi biaya pengawasan 
karbon secara drastis. Langkah-langkah yang potensial untuk menghindari terjadinya 
penggundulan hutan di negara-negara berkembang antara lain:

Persetujuan oleh beberapa negara industri untuk memberikan pembayaran 
insentif kepada negara-negara berkembang untuk mengurangi penggundulan 
hutan.

Pengembangan sistem-sistem nasional untuk pengawasan karbon dan hutan, 
termasuk langkah yang membuat semua pihak menang untuk mengurangi 
penggundulan hutan yang berlebihan.

•

•
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Pengembangan infrastruktur karbon hutan ke dalam program-program 
nasional dengan tujuan menghindari dilakukannya penggundulan hutan. 
Program-program ini akan menggunakan pembayaran insentif internasional 
untuk membiayai kegiatan-kegiatan pengurangan penggundulan hutan.

Penekanan pada penetralisasian emisi melalui pengembangan pertanian yang 
berkesinambungan.

Pembayaran insentif akan diberikan bertahap, untuk setiap pengurangan 
tahunan dari suatu acuan tertentu. 

Menumbuhkan Sumber-sumber Pembiayaan Global untuk Menghindari 
Penggundulan Hutan dan Mendukung Penelitian dan Pengembangan pada Emisi
Program-program untuk mencegah terjadinya penggundulan hutan di negara-
negara berkembang akan memerlukan pembiayaan global. Ada beberapa cara untuk 
menyediakannya. Salah satunya terdapat dalam kerangka kerja Kyoto: beberapa negara 
dapat menerima batas suatu emisi, tetapi dapat memenuhi batas itu dengan cara membeli 
pengurangan emisi di negara lain, termasuk dari kegiatan penggundulan hutan yang 
berhasil dihindarkan. Pendekatan ini dapat membentuk suatu pasar pengurangan emisi 
berdasarkan karbon hutan, yang harganya bergantung pada pasokan dan penawaran.

Pengembangan Infrastruktur Karbon Hutan Nasional
Untuk mengelola dan menggunakan pembayaran insentif, terlebih dulu harus 
dilakukan investasi dalam pembangunan kapasitas dan penciptaan infrastruktur 
fi sik dan institusional yang diperlukan. Investasi-investasi ini, yang didukung oleh 
pembiayaan donor, akan mencakup investasi yang menguntungkan semua pihak yang 
mengurangi tekanan-tekanan penggundulan hutan dalam situasi apa pun.
 Inti dari sistem ini adalah lembaga dan perangkat keras yang diperlukan untuk 
mengawasi kelebatan hutan, kebakaran hutan, serta karbon hutan. Awalnya, sistem 
ini dapat mengawasi kelebatan lahan, dengan memberikan ukuran-ukuran perubahan 
yang cepat dan indikatif. Kemudian, sistem ini dapat menjadi sistem pengawasan 
karbon yang lebih komprehensif dan akurat, dengan menggabungkan teknologi 
penginderaan jarak jauh yang baru (seperti MODIS) dengan pengamatan di darat.
 Sistem seperti ini dapat melakukan jauh lebih banyak hal dari sekadar memberikan 
pembacaan angka jumlah karbon yang diperlukan untuk pembayaran insentif. Sistem 
ini dapat membantu perencanaan penggunaan lahan, pencegahan kebakaran hutan, 
dan penegakan undang-undang kehutanan. Untuk memfasilitasi hal ini, sistem 
pengawasan ini akan memetakan batas-batas daerah yang dilindungi, konsesi-konsesi 
hutan, daerah-daerah yang ditinggali penduduk asli, dan lahan milik swasta yang 
besar.
 Pihak-pihak berwenang kemudian dapat menggunakan informasi ini untuk 
membantu menegakkan undang-undang kehutanan dan meningkatkan pengelolaan 
lahan hutan milik publik. Dibukanya data ini untuk publik akan meningkatkan 

•

•

•
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kesadaran mengenai masalah-masalah tersebut, dan akan membantu membangun 
konstituensi untuk penegakan hukum dalam mencegah pengubahan hutan yang ilegal 
dan penebangan liar.

Menciptakan Program-program Nasional untuk Mengurangi Penggundulan Hutan
Langkah selanjutnya adalah mengembangkan cetak biru suatu program berisi lembaga, 
kebijakan, dan inisiatif domestik untuk mengurangi emisi dari penggundulan hutan 
dan, mungkin, meningkatkan penyimpanan karbon dalam lahan-lahan hutan dan 
pertanian. Program ini akan mengubah pembayaran insentif internasional untuk 
berkurangnya kegiatan penggundulan hutan menjadi insentif bagi para pemilik hutan 
untuk berkontribusi terhadap pencapaian pengurangan-pengurangan ini.
 Salah satu pendekatannya adalah melalui penyampaian pembayaran insentif secara 
langsung kepada para pemilik lahan secara perorangan. Tetapi, pendekatan ini memiliki 
beberapa kekurangan. Pendekatan ini tidak menyelesaikan masalah penggundulan 
hutan secara ilegal atau penggundulan hutan di lahan milik publik, dan juga tidak 
memfasilitasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi lahan secara 
keseluruhan. Kontribusi dari intensifi kasi pertanian dalam mengurangi kebocoran 
dan memfasilitasi pengurangan emisi juga tidak dianggap sama sekali. Biaya-biaya 
pengukuran, pengawasan, dan transaksi sangat mahal di tingkat lahan kepemilikan, 
khususnya untuk yang kecil, sehingga membuat hal ini sulit sekali dilaksanakan.
 Suatu alternatif lain adalah memutus kaitan antara insentif bagi suatu negara dari 
insentif untuk perorangan dan perusahaan. Pemerintah nasional dapat menggunakan 
pembayaran insentif untuk membiayai intervensi-intervensi yang beragam dalam 
sektor-sektor dan lokasi-lokasi yang berlainan. Intervensi-intervensi ini dapat mencakup 
beberapa pilihan yang telah dibahas sebelumnya dalam laporan ini, seperti:

Pembayaran masyarakat untuk mengurangi kegiatan penggundulan hutan 
atau melakukan penanaman hutan kembali secara alamiah.

Pembiayaan program-program pencegahan kebakaran hutan.

Peningkatan kepastian kepemilikan lahan.

Penegakan regulasi untuk mencegah penggundulan hutan dan penebangan 
secara liar.

Pengaturan sistem perpajakan untuk pembukaan lahan skala besar.

Mengintensifkan pertanian di daerah-daerah yang baik untuk menarik atau 
mengalihkan para pekerja dari lahan-lahan marginal di tepi-tepi hutan.

Pelaksanaan perencanaan strategis untuk memperbaiki jalan-jalan.

Pendukungan kehutanan kemasyarakatan, dengan tujuan untuk dilakukannya 
alih fungsi lahan untuk pertanian.

•

•

•

•

•

•

•

•
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 Program-program ini kemudian dapat disertifi kasi untuk diikutsertakan dalam 
suatu program insentif yang dibiayai oleh seluruh dunia. Sertifi kasi dapat memfasilitasi 
hibah atau pinjaman dari donor atau lembaga keuangan internasional untuk berinvestasi 
dalam program-program itu. Agar dapat memperoleh sertifi kat, program-program 
perlu memenuhi beberapa kriteria dasar. Sebagai contoh, sistem pengawasan harus 
dapat menghapuskan semua dorongan yang tidak baik untuk menggantikan hutan-
hutan alamiah menjadi hutan-hutan buatan.
 Ada beberapa manfaat yang baik dari penggabungan program-program kelebatan 
hutan dengan program-program intensifi kasi pertanian dan kehutanan. Yang pertama, 
program intensifi kasi akan menetralisasi kebocoran. Sebagai contoh, perbaikan 
jalan di daerah-daerah dengan hutan yang tidak terlalu lebat, dapat menyebabkan 
intensifi kasi pertanian dan meningkatnya permintaan tenaga kerja, mengurangi 
migrasi ke daerah perbatasan hutan. Yang kedua, gabungan ini menciptakan suatu 
konstituensi beranggotakan berbagai pihak yang diuntungkan, yang dapat mendukung 
implementasi program.

Bagaimana Seharusnya Insentif Nasional Diatur?
Para pemberi dan penerima pembayaran insentif akan sangat tertarik dalam hal 
pengaturan harga dan jumlah. Kerangka kerja ini menggambarkan suatu tingkat 
acuan yang dinegosiasikan (reference level—RL) dari emisi atau emisi netto. Insentif 
akan ditawarkan untuk pengurangan-pengurangan di bawah tingkat tersebut. Hal 
ini berbeda dari penawaran insentif yang berdasarkan luas daerah hutan keseluruhan. 
Istilah-istilah kunci yang akan dinegosiasikan adalah bagaimana mengatur tingkat acuan 
ini, seberapa banyak penghargaan yang diberikan untuk pengurangan di bawah tingkat 
itu, dan akankah dan bagaimana mencegah terjadinya emisi di atas tingkat tersebut.
 Yang pertama, jika tingkat acuannya ditentukan di atas acuan emisi yang tidak 
dapat diamati (situasi bisnis seperti biasanya), negara itu akan mendapatkan pinjaman, 
berupa transfer murni yang tidak terkait dengan pengurangan emisi. Jika pinjaman-
pinjaman ini terlalu besar, pemberi dana dapat menolak untuk berpartisipasi. Tetapi, 
jika tingkat acuannya ditentukan jauh di bawah acuan yang tidak dapat diamati, 
negara-negara yang melakukan praktik penggundulan hutan dapat menolak untuk 
berpartisipasi. Tingkat acuan dapat ditentukan pada tingkat emisi berdasarkan 
pengamatan sepanjang sejarah, tetapi hal ini mungkin sulit dikaji jika datanya tidak ada, 
atau jika mungkin mencerminkan kondisi-kondisi pasar yang sudah tidak demikian 
lagi adanya di masa sekarang. Penentuan tingkat acuan pada tingkat emisi saat ini 
akan membawa bahaya moral karena negara-negara akan merasa ingin meningkatkan 
aktivitas penggundulan hutan untuk mendapatkan sasaran yang lebih tinggi. 
 Alternatif lainnya adalah penghitungan suatu tingkat acuan normatif. Perkiraan 
normatif ini akan didasarkan pada perkiraan terstandarisasi dari tingkat kenaikan 
produksi pertanian, yang disesuaikan menurut perkiraan tingkat naiknya produktivitas 
pertanian sekaligus juga kandungan karbon rata-rata dari lahan hutan di batas-
batas lahan pertanian. Perkiraan-perkiraan lain yang terpisah dapat dibuat untuk 
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emisi-emisi terkait penggundulan hutan dan tingkat ketidakpedulian terhadap 
lahan-lahan yang ada sekarang. Suatu tingkat acuan yang normatif cenderung akan 
memberi penghargaan pada negara-negara yang telah mencoba mengurangi kegiatan 
penggundulan hutan, tanpa membawa dorongan yang tidak baik untuk meningkatkan 
aktivitas penggundulan hutan untuk mendapatkan tambahan kredit. 
 Yang kedua, apa penghargaan untuk pengurangan emisi di bawah tingkat acuan, 
dan apakah sifat sementara dari pengurangan ini harus ditangani? Demi kesederhanaan, 
andaikan pengurangannya dihasilkan dari insentif nasional dan tidak terkait dengan 
pasar karbon Protokol Kyoto atau suatu penerusnya. Dalam kasus demikian, para 
pemberi dan penerima dapat menegosiasikan sejumlah pembayaran per periode per 
tahun per ton. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Pengurangan di tahun t akan 
dihitung sebagai:

Rt= RL – Et

Et adalah emisi netto yang diukur. R bisa positif (artinya terjadi pengurangan terkait 
dengan tingkat acuan) atau negatif (artinya emisinya melebihi tingkat acuan). 
Pembayaran pada saat T menjadi:

maksimum ( , )0
1

P Rt
t

T

-
ä

P adalah harga per ton-tahun dan t = 1 menandai awal program tersebut. Rumus ini 
sifatnya kumulatif karena memfokuskan perhatian pada penyimpanan karbon. Setiap 
tahunnya, negara ini dibayar jika penyimpanan karbon aktual negaranya lebih besar 
daripada acuan yang ditentukan oleh skenario emisinya. Harga P dapat dianggap 
sebagai biaya penyimpanan, dibayar per ton per tahun. Andaikan negara tersebut 
mencegah dua hektar hutannya dari penggundulan di tahun ke-1, dan satu hektar 
tambahan lagi di tahun ke-2, dan andaikan setiap hektarnya akan mengeluarkan 100 
ton karbondioksida jika digunduli. Maka R1 = 200, R2 = 100; negara tersebut akan 
menerima 200P di tahun ke-1, dan 300P di tahun ke-2. Akan tetapi, andaikan bahwa 
di tahun ke-2, negara itu tidak menambah jumlah hektar hutan yang dilindunginya, 
dan bahkan satu hektar hutan yang dilindungi di tahun ke-1 sudah digunduli, maka 
R2 = –100. Maka besarnya pembayaran di tahun ke-2 adalah 100P.
 Bagaimana seharusnya harga P ini ditentukan? Ton-tahun memiliki nilai karena 
menunda emisi menjadi berharga dan karena terdapat peluang besar daerah hutannya 
terpelihara terus-menerus, meskipun negara itu tidak menghendakinya. Tetapi, nilai-
nilai yang nyata ini sulit dihitung berdasarkan informasi yang tersedia. Jadi P harus 
ditentukan melalui negosiasi. Satu titik acuan alamiah adalah suku bunga masa kini 
dikalikan harga pasar atau harga normatif dari sejumlah karbon yang dilepaskan ke 
atmosfer. Ini adalah biaya sewa dari suatu pelepasan karbon secara permanen. Sebagai 
contoh, di bawah Emissions Trading Scheme (ETS) Uni Eropa, satu ton karbondioksida 
yang berhasil dicegah untuk keluar ke atmosfer sekarang ini dihargai sekitar $20. Pada 
suku bunga tahunan sebesar 6 persen, ini menunjukkan pembayaran sebesar $1,20 
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Tabel 7.1 Kebijakan-kebijakan untuk Menghargai Penggundulan Hutan yang Dapat 
Dicegah Mempunyai Dampak Sinergis

Kebijakan

Masa hidup/
kontribusi pada 

penganggulangan
iklim jangka 

panjang

Pengakuan bagi 
negara tuan 

rumah Kebocoran Pengawasan

Gabungkan dengan komitmen 
untuk melakukan penelitian dan 
pengembangan

X

Investasikan dalam intensifikasi 
pertanian

X X X

Tentukan acuan-acuan nasional X X

Amankan komitmen temporer 
dari negara tuan rumah

X

Fokuskan pada daerah-daerah 
marginal dengan tekanan 
atau risiko ireversibilitas yang 
sifatnya sementara

X X

Picu difusi teknologi X X

per ton per tahun. Pada tingkat seperti ini, pencegahan penggundulan hutan hujan 
tropis seluas satu hektar akan menghasilkan ratusan dolar per tahunnya. Tetapi bahkan 
suatu harga yang didasarkan pada 6 persen dari $3 per ton karbondioksida masih akan 
menghasilkan jumlah yang dapat dibandingkan dengan tingkat pembayaran tahunan 
di Kosta Rika untuk program-program pelayanan lingkungannya (lihat Bab 6). 
 Pendekatan ini dapat dibuat sejalan dengan Protocol Kyoto dengan cara pengaturan 
tingkat pertukaran antara ton-tahun dengan ton permanen. Terdapat sejarah panjang 
dari perbincangan yang tidak menghasilkan kesimpulan apa-apa mengenai tingkat 
pertukaran yang layak untuk ton-tahun. Sekali lagi, penentuan pada 6 persen dari 
pengurangan permanen dapat menjadi titik awal perbincangan.
 Meskipun hambatan-hambatan untuk membuat program-program pencegahan 
penggundulan hutan tergolong besar, begitu pula manfaat-manfaat potensialnya. 
Terlebih lagi, solusi-solusi terhadap berbagai hambatan tersebut akan menguatkan 
dirinya sendiri (Tabel 7.1).
 Kebijakan-kebijakan yang dibahas di sini membutuhkan kapabilitas institusional 
yang cukup canggih, dan dengan demikian, belum tentu dapat diterapkan langsung 
di seluruh negara berhutan. Tetapi, negara-negara dapat bergerak selangkah demi 
selangkah, mulai dengan menciptakan infrastruktur karbon dan melanjutkannya 
dengan mengadakan pengujian awal dari insentif nasional kepada-perorangan. Tahap-
tahap awal ini akan menunjukkan nilainya kepada negara-negara yang berpartisipasi 
dan bermanfaat bagi iklim dunia, sambil memberikan informasi tambahan yang akan 
memperbaiki perancangan insentif-insentif internasional. 
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Kesempatan-kesempatan yang Terkait untuk Pelestarian 
Keanekaragaman Hayati
Munculnya pasar-pasar karbon dunia mungkin akan menghasilkan pendekatan-
pendekatan terobosan terhadap pembiayaan keanekaragaman hayati global. Suatu 
prasyaratnya adalah mobilisasi pembiayaan yang cukup besar. Hal ini dapat dicapai 
melalui persyaratan penyeimbangan keanekaragaman hayati (ten Kate, Bishop, dan 
Bayon, 2004). Sebagai contoh, pertambangan-pertambangan besar dapat didorong atau 
diwajibkan untuk menyeimbangkan kerusakan habitat yang tidak dapat ditanggulangi 
dengan cara membeli keseimbangan, misalnya perlindungan daerah-daerah di tempat 
lain dengan kepentingan keanekaragaman hayati atau lingkungan yang setara atau 
lebih besar.
 Penyeimbangan-penyeimbangan ini dapat dilakukan dengan cara melindungi 
daerah domestik dengan luas tertentu atau dengan cara menyumbangkan dana 
untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang penting bagi dunia. Dana-dana 
ini dapat membiayai kontrak-kontrak dengan para pemilik perorangan, komunitas, 
dan pemerintah lokal atau nasional yang memiliki lahan. Para calon peserta dapat 
menyampaikan tawaran mereka, menyebutkan pelayanan-pelayanan apa saja yang 
dapat mereka berikan dan berapa mereka ingin dibayar, dan tawaran-tawaran ini dapat 
diperingkatkan berdasarkan efektivitasnya dari segi biaya, seperti pada Conservation 
Reserve Program di Amerika Serikat. Reserve Program dan BushTender di Australia. 
Kriteria-kriteria geografi snya dapat berupa gabungan antara ancaman sementara dan 
degradasi yang kemungkinan besar bersifat tidak tergantikan di tengah ketiadaan 
tindakan. Manfaat lain dari pendekatan ini adalah bahwa hal ini mungkin akan 
merangsang dilakukannya investasi dalam rangka menyurvei kondisi-kondisi dan 
distribusi geografi s keanekaragaman hayati dengan lebih baik, menggunakan teknologi 
baru seperti penyusunan kode genetik. Hal ini selanjutnya akan dapat memicu 
terciptanya pasar-pasar bioprospecting yang lebih produktif, lebih mutakhir, dan baru, 
yang dapat menguntungkan negara-negara berkembang dan masyarakat. 

Rangkuman
Penyimpanan karbon dan pelestarian keanekaragaman hayati adalah jasa-jasa 
kehutanan yang dapat bermanfaat bagi konstituensi global yang besar tetapi beragam. 
Pemobilisasian konstituensi-konstituensi ini untuk membiayai pemeliharaan hutan 
dan menegosiasikan serta melaksanakan kesepakatan-kesepakatan dengan para pemilik 
lahan hutan membawa tantangan-tantangan institusional yang luar biasa besar. Akan 
tetapi, manfaat potensial bagi semua pihak juga cukup besar untuk memotivasi 
dilakukannya upaya-upaya semacam itu.

Catatan Kaki
1. Berdasarkan pointcarbon.com, 31 Agustus 2006.



Sumber: Juan Pablo Moreiro/Flora & Fauna Internasional/Comision 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo photo archive.
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Apakah pembangunan dan lingkungan di hutan-hutan tropis saling bertentangan? 
Laporan ini telah memperlihatkan bahwa kadang kala salah satu dari kedua hal 
itu harus dikorbankan. Kemiskinan dan penggundulan hutan bukanlah dua 

hal yang berkaitan erat pada tingkat lokal, sehingga kita jangan terlalu berharap bahwa 
penyelesaian satu masalah akan secara otomatis memecahkan masalah lainnya. Memang, 
beberapa kasus penggundulan hutan banyak berkontribusi terhadap pembangunan, 
penurunan kemiskinan, atau keduanya. Dan ketika penduduk miskin menggunduli 
hutan demi mendapat keuntungan-keuntungan yang tidak terlalu berharga, sering 
kali disebabkan karena alternatif-alternatifnya, termasuk pemeliharaan hutan, kurang 
menarik bagi mereka. Keuntungan yang sangat besar bagi lingkungan dengan adanya 
hutan menjadi sulit diraih melalui cara-cara yang dapat mendorong pelestarian hutan 
sekaligus meningkatkan penghidupan.
 Selain itu, kemiskinan hutan dan penggundulan hutan merupakan masalah yang 
sulit dipecahkan. Hal tersebut hanya berputar-putar di sekitar masalah penempatan 
dan penegakan hak. Lembaga yang kuat dan tidak pandang bulu dibutuhkan untuk 
memecahkan masalah-masalah ini, namun lembaga-lembaga tersebut tidak banyak 
terdapat di kebanyakan negara berkembang. 
 Namun, masih ada alasan bagi kita untuk berharap. Inovasi-inovasi teknologi 
dan institusional menciptakan kemungkinan-kemungkinan untuk mempercepat 
perubahan dan untuk meminimalisasi atau mengatasi berbagai trade-off . Namun, 
masalah-masalah tersebut harus didiagnosis dengan tepat. Tantangan-tantangan bagi 
kemiskinan, keadilan, dan lingkungan secara sistematis berbeda pada daerah-daerah 
yang berada di dalam dan di luar batas pertanian, dan berbagai lembaga pengelolaan 
yang berbeda dibutuhkan pada tingkat internasional, nasional, juga lokal. Kebijakan 
dan intervensi institusional yang beragam dapat membantu memberantas kemiskinan, 
mengurangi kerusakan-kerusakan lingkungan, dan membuat alokasi kesejahteraan 
menjadi lebih adil (Kotak 8.1).
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Tingkat internasional 
Memobilisasi pembiayaan karbon untuk 
mengurangi penggundulan hutan dan 
mendorong dilakukannya pertanian yang 
berkesinambungan.
Memobilisasi  pembiayaan untuk 
pemeliharaan keanekaragaman hayati yang 
secara menyeluruh cukup berpengaruh.
Mendanai usaha-usaha nasional dan global 
untuk mengawasi hutan dan mengevaluasi 
dampak-dampak yang ditimbulkan oleh 
proyek-proyek dan kebijakan-kebijakan 
kehutanan, termasuk penguraian dari 
pengendalian hutan.
Menumbuhkan perkembangan dari 
berbagai penelitian dan evaluasi-evaluasi 
organisasi di tingkat nasional melalui 
kerja sama dengan mitra asing yang sudah 
mapan.

Tingkat nasional 
Menciptakan sistem untuk mengawasi 
kondisi-kondisi hutan dan kesejahteraan 
orang-orang yang mendiami di hutan, 
membuat alokasi lahan dan hutan dan 
regulasi-regulasi menjadi lebih transparan, 
dan mendukung organisasi masyarakat 
sipil yang mengawasi pelaksanaan-
pelaksanaan regulasi oleh pemerintah, para 
pemilik lahan, dan para pemilik konsesi 
hutan. Prospek pembiayaan karbon dapat 
membantu memotivasi berbagai upaya 
ini.
Menjadikan peraturan-peraturan dalam 
penggunaan hutan dan lahan lebih efi sien, 
merumuskan kembali peraturan-peraturan 
tersebut untuk meminimalisasi biaya 
pengawasan, penegakan, dan pelaksanaan. 
Instrumen-instrumen ekonomi dapat 
membantu.

Daerah di luar batas 
Mencegah persaingan-persaingan terhadap 
hak kepemilikan yang tidak sehat dengan 
cara menentukan hak kepemilikan, hak 

•

•

•

•

•

•

•

penggunaan, dan jabatan pelayanan atas 
lahan-lahan ini secara adil.
Menentukan pilihan-pilihan untuk 
pemeliharaan hutan meliputi kombinasi 
hak-hak penduduk asli dan masyarakat, 
daerah-daerah yang dilindungi, dan 
konsesi hutan. Juga, beberapa hutan 
boleh saja diubah menjadi lahan 
pertanian, yang dengan demikian akan 
memberikan keuntungan yang besar 
dan berkesinambungan dan tidak 
mengancam aset-aset lingkungan yang 
tak tergantikan.
Merencanakan pengembangan jaringan-
jaringan jalan yang teratur, termasuk 
penentuan daerah tanpa jalan.
Mencoba cara-cara baru dalam 
menyediakan layanan-layanan dan 
infrastruktur untuk menurunkan tingkat 
kepadatan penduduk.

Daerah perbatasan 
Memberikan dan menegakkan hak-hak 
kepemilikan dengan adil. 
Merencanakan dan mengendalikan 
pengembangan jaringan jalan.
Menghalangi pengubahan daerah-daerah 
yang dapat menimbulkan bahaya-bahaya 
hidrologis, atau mendorong masyarakat 
mengelola daerah-daerah resapan air ini. 
Menggunakan penginderaan jarak jauh, 
jaringan komunikasi yang lebih baik, 
dan para pengamat independen untuk 
mengawasi para pemilik izin penebangan 
dan melindungi para pemilik hutan 
terhadap mereka yang melanggar haknya.
Mempert imbangkan penggunaan 
pembiayaan karbon untuk mendukung 
usaha-usaha pemerintah dan masyarakat 
untuk menentukan dan menegakkan hak-
hak kepemilikan.
Mendorong pasar-pasar layanan 
lingkungan dalam hutan yang dimiliki 
oleh masyarakat.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kotak 8.1 Hal-hal yang Disarankan Laporan Ini
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Daerah sengketa 
Membangun lembaga lokal dengan 
akuntabilitas yang mengarah ke atas dan ke 
bawah pada lokasi, di mana pengendalian 
hutan dialihkan pada masyarakat lokal.
Menyediakan bantuan teknis bagi 
kehutanan kemasyarakatan pada 
lokasi di mana hak-hak masyarakat 
dijamin keamanannya dan pasar-pasar 
dimungkinkan untuk ada.
Membuat hak pemilik tanah lebih 
terlindungi dalam “hutan-hutan tanpa 
pohon.” 
Menggunakan pemasaran karbon untuk 
mendorong regenerasi dan pemeliharaan 
hutan, etika hak kepemilikan hutan telah 
terlindungi.

•

•

•

•

Lahan mosaik
Mereformasi peraturan-peraturan supaya 
tidak lagi menerapkan penalti untuk 
kegiatan menumbuhkan pohon.
Mendorong pertanian yang lebih hijau, 
seperti pengelolaan hama dan sistem-sistem 
pertanian hutan secara terintegrasi, melalui 
penelitian dan pengembangan, usaha-usaha 
perluasan, organisasi kemasyarakatan, 
dan reformasi pertanian dan peraturan-
peraturan hutan.
Mengembangkan ruang lingkup pasar 
untuk layanan-layanan lingkungan seperti 
karbon, keanekaragaman hayati, peraturan 
tentang air, pengendalian hama, untuk 
mendukung pengelolaan lahan yang lebih 
produktif dan berkesinambungan. 

•

•

•

Kotak 8.1 (lanjutan)

Tingkat Internasional
Terdapat dua hal yang paling memungkinkan bagi dilakukannya kerjas ama 
internasional.

 Pembiayaan layanan-layanan lingkungan hutan 
Insentif yang dibiayai secara internasional demi menghindarkan penggundulan 
hutan dan merangsang pertumbuhan hutan kembali dapat memicu pelestarian 
hutan dan pembangunan pertanian global sambil juga mengurangi biaya-biaya untuk 
menanggulangi perubahan iklim. Setiap usaha yang dilakukan sungguh-sungguh 
untuk mengatasi perubahan iklim global harus menerapkan biaya eksplisit maupun 
implisit pada emisi karbondioksida. Pada setiap biaya yang masuk akal pada emisi 
karbondioksida, terdapat deviden yang besar bagi perlibatan dalam pertanian di lahan 
terdegradasi yang lebih intensif dan padat karya, daripada penggundulan hutan yang 
menghasilkan keuntungan sedikit dan hanya sementara.
 Substitusi tersebut, yang juga akan memberikan manfaat domestik, tidak akan 
terjadi begitu saja karena dorongan pribadi bertolak belakang dengannya. Namun, 
pembagian deviden global dari pengurangan karbondioksida dapat menghasilkan dana 
dan menimbulkan motivasi demi usaha-usaha pada tingkat nasional yang dibutuhkan. 
Konvensi Kerangka Kerja Mengenai Perubahan Global, yang ke-189 pesertanya 
telah sepakat untuk menstabilkan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer, telah 
memberikan suatu tempat alamiah untuk menegosiasikan pembiayaan untuk insentif-
insentif internasional. 



216

DALAM SENGKETA?

 Usaha-usaha ini harus dikoordinasikan dengan penelitian, pengembangan, dan 
penggabungan teknologi-teknologi dan praktik-praktik pertanian yang bersahabat 
bagi lingkungan. Beberapa pendekatan pada intensifi kasi pertanian dapat menciptakan 
atau memperburuk masalah-masalah lingkungan, meliputi eutrofi kasi, polusi akibat 
pestisida, dan munculnya patogen-patogen baru yang berkaitan dengan perawatan 
hewan. Teknologi-teknologi baru, seperti pengelolaan hama yang terintegrasi dan 
teknik-teknik pengelolaan lahan lainnya, dapat mengurangi efek-efek samping potensial 
dari intensifi kasi. Masyarakat internasional juga dapat menyediakan insentif langsung 
untuk pemeliharaan keanekaragaman hayati global. Sumber-sumber pembiayaan dapat 
mencakup industri-industri yang bergantung pada keanekaragaman hayati, seperti 
pertanian yang berbasis pada tumbuhan yang masih memiliki hubungan keluarga 
dengan tumbuhan liar di hutan. Pembiayaan juga bisa diberikan melalui program-
program nasional bagi pembiayaan layanan lingkungan.

Menjawab Kebutuhan Informasi dan Pengawasan
Masyarakat internasional dapat melaksanakan usaha-usaha pengawasan yang dapat 
memberikan keuntungan segera sambil berkontribusi demi tujuan-tujuan pembiayaan 
jangka panjang ini. Yang menjadi prioritas adalah mendanai dan mengoordinasi 
pengawasan dasar pada tingkat, lokasi, dan penyebab penggundulan hutan global 
dan kemiskinan hutan dan dampak-dampak proyek dan intervensi kebijakan. Tanpa 
informasi ini, para pembuat kebijakan menjadi buta akan informasi, dan kelompok-
kelompok dengan kepentingan tertentu menjadi kekurangan dasar yang kuat untuk 
berdialog. Misalnya: 

Walaupun ada perhatian yang besar mengenai penggundulan hutan di 
antara negara-negara berkembang, hanya Brasil dan India yang melaporkan 
mengenai penutup hutannya secara rutin. (Indonesia sedang mengembangkan 
sistemnya). Bagi Afrika, estimasi-estimasi penggundulan hutan bervariasi 
dengan faktor 10.

Walaupun miliaran dolar dihabiskan untuk mendirikan dan menjalankan 
daerah-daerah yang dilindungi, hanya terdapat sedikit analisis mengenai 
dampak pemeliharaan dan pembangunan, dan bagaimana hal-hal ini berkaitan 
dengan pembiayaan, strategi pengelolaan, dan konteks. Begitu pula, hanya 
terdapat sedikit pengawasan dan analisis mengenai dampak pengalihan hak 
kepemilikan hutan secara besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir.

Walaupun ada harapan-harapan untuk menjamin dukungan pada pemeliharaan 
hutan yang berbasis pada layanan lingkungan lokal seperti manfaat-manfaat 
hidrologis, terdapat beberapa penelitian dan perangkat untuk membuat 
kuantifi kasi manfaat-manfaat tersebut dan menghubungkannya dengan 
intervensi spesifi k pada tempat yang spesifi k. Dan pengukuran keadaan cuaca 

•

•

•
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dan sungai, yayasan yang melakukan penelitian tersebut, semakin sulit karena 
stasiun-stasiun meteorologi dan pengukuran telah ditelantarkan.

Walaupun terdapat perhatian mengenai kemiskinan hutan, informasi 
difokuskan pada jumlah dan kondisi penduduk dalam dua situasi kemiskinan 
yang berbeda: hutan pedalaman (orang-orang yang sangat bergantung pada 
hutan di daerah terpencil) dan lahan mosaik (mereka yang mendapatkan 
sebagian kecil tetapi penting dari penghasilan mereka dari hutan).

Walaupun telah ada perhatian mengenai hilangnya keanekaragaman hayati 
global, informasi mengenai distribusi keanekaragaman hayati global tidak 
memadai. Ilmuwan-ilmuwan pelestarian lingkungan telah membuat 
langkah-langkah besar dalam mengorganisasikan data yang tersedia, namun 
pengambilan sampel secara sistematis masih belum dilakukan.

 Dengan kemungkinan adanya pengecualian untuk hal yang terakhir, kesenjangan-
kesenjangan informasi ini relatif mudah dipulihkan. Teknologi penginderaan jarak 
jauh yang baru memungkinkan dan sudah cukup murah untuk mengidentifi kasi titik-
titik penggundulan hutan. Ridder (2006) mengestimasi bahwa diperlukan biaya $12 
miliar untuk menciptakan jaringan pengawasan hutan global yang dapat menghasilkan 
estimasi penggundulan hutan tahunan dengan resolusi menengah. Harga tersebut 
meliputi dukungan untuk membangun kapasitas lokal untuk mendapatkan dan 
menginterpretasikan data penginderaan jarak jauh. Perangkat survei Bank Dunia-
WWF untuk mengelola daerah-daerah yang dilindungi (Stolton dkk., 2003), yang telah 
digunakan oleh Global Environment Facility (GEF), dapat diterapkan dengan lebih 
luas dan terintegrasi dengan indikator-indikator kuantitatif dari status keanekaragaman 
hayati. Perangkat survei rumah tangga dapat disesuaikan untuk mendapatkan 
pemasukan dari hutan secara lebih baik lagi. Bahkan, lembaga-lembaga penelitian yang 
berkolaborasi (penggabungan staf dari negara-negara industri dan berkembang) dapat 
membantu pelaksanaan pengawasan dan penelitian-penelitian evaluasi dari perspektif 
kebijakan, demikian juga penelitian dan pengembangan pengelolaan lahan dan hutan. 
Usaha-usaha tersebut akan membangun kapasitas dan menghasilkan hasil-hasil analitis 
dan yang berlandaskan penelitian, dan dapat menumbuhkan perkembangan wirausaha 
kebijakan seperti yang dijelaskan oleh Steinberg (2001). 

Tingkat Nasional
Pada tingkat nasional, penguatan suara dan pengaruh dari berbagai kepentingan 
yang tergabung, untuk lingkungan dan kemiskinan, sangat diperlukan bagi reformasi 
institusional. Dewan-dewan lingkungan mungkin menjadi salah satu jalur untuk 
memobilisasi penduduk yang dipengaruhi oleh eksternalitas hutan. Mungkin 
terdapat lingkaran yang baik antara memobilisasi kepentingan-kepentingan ini dan 
membangkitkan informasi yang lebih baik mengenai kondisi-kondisi hutan: kelompok-

•

•
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kelompok dengan kepentingan tertentu meminta informasi, yang memampukan 
mereka untuk menegosiasikan hasil-hasil yang lebih baik. Faktor yang penting adalah 
permintaan lokal terhadap peraturan hutan, yang dapat dipicu oleh sumber-sumber 
pembiayaan eksternal (seperti untuk karbon). 
 Pengawasan hutan secara nasional sudah sangat mudah dilakukan berkat kemajuan 
dalam sistem penginderaan jauh dan komunikasi. Program pengawasan hutan nasional 
(digabungkan dengan pemetaan daerah-daerah yang masih asli, daerah-daerah 
yang dilindungi, konsesi-konsesi hutan, dan zona-zona kepemilikan lainnya) dapat 
membentuk basis untuk penegakan hukum dan pengendalian kebakaran yang lebih 
baik, dan untuk menyertifi kasi atau meratifi kasi perusahaan besar yang melakukan 
penebangan kayu dan para pemilik lahan. Pengungkapan informasi ini kepada publik 
merupakan hal yang penting untuk mendorong penegakannya. Insentif yang dibiayai 
secara internasional untuk hutan karbon bisa menjadi perangsang yang kuat bagi 
negara-negara di dunia untuk menciptakan pengawasan nasional. 
 Di dalam setiap negara, saran kebijakan laporan ini dibedakan untuk tiga daerah 
hutan: di luar perbatasan, pada perbatasan dan di daerah-daerah yang disengketakan, 
dan di dalam perbatasan.

Daerah-daerah di Luar Batas
Beberapa negara memiliki hutan besar dan terpencil di luar daerah yang sebagian 
besarnya dijadikan lahan pertanian atau untuk penebangan kayu. Tekanan-tekanan 
untuk mengeksploitasi sumber-sumber hutan tersebut kemungkinan besar pada 
akhirnya akan meningkat. Di beberapa tempat penggergaji-penggergajian mesin 
telah merajalela. Di bagian lainnya, di hutan-hutan terpencil, tekanan-tekanan 
tersebut mungkin baru akan muncul beberapa dekade kemudian dan akan muncul 
dari terjadinya perubahan-perubahan teknologi. Sebagai contoh, peningkatan panen 
tumbuhan penghasil bahan bakar biologis yang produktif, yang dihasilkan dari hutan 
secara besar-besaran dapat meningkatkan permintaan lahan di seluruh dunia dan 
tekanan-tekanan untuk mengubah hutan.
 Kini, sebelum tekanan-tekanan tersebut meningkat dan para pihak yang 
berkepentingan sudah mapan, tiba saatnya untuk memikirkan cara untuk mengelola 
hutan-hutan tersebut, mendapatkan nilai-nilai ekologis yang unik darinya. Proses ini 
membutuhkan pengenalan dan penegakan klaim-klaim lahan asli di mana pun hal 
itu mungkin untuk dilakukan, serta membatasi dan menginstitusionalisasi daerah-
daerah terlindung. Daerah-daerah asli dan terlindung telah berhasil menghalangi 
penggundulan hutan, walaupun faktor-faktor yang menentukan efektivitas dan 
dampaknya pada penghidupan masih kurang dipahami. Ini saatnya pula untuk 
berpikir mengenai perencanaan jaringan jalan jangka panjang di daerah-daerah di 
luar batas. Ada berbagai metodologi teknis yang kuat untuk merencanakan jalan 
dan daerah-daerah yang dilindungi, namun harus dilaksanakan dalam konteks yang 
menengahi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. 
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 Angka kemiskinan biasanya tinggi pada daerah antarbatas, begitu juga persentase 
penduduk asli. Pelindungan hak dan pembangunan kapasitas dapat membantu 
memberdayakan kaum terpencil ini. Selain itu, teknologi inovatif, seperti komunikasi 
satelit, dapat mengurangi biaya penyediaan layanan seperti kesehatan dan pendidikan 
bagi penduduk di lokasi dengan tingkat kepadatan penduduk rendah. 

Daerah Perbatasan dan Daerah yang Disengketakan
Penegakan hukum pada daerah perbatasan dan daerah yang disengketakan mengharuskan 
adanya penentuan hak atas lahan dan hutan yang adil dan terjamin keamanannya. Tidak 
ada resep mudah untuk mencapai hal tersebut, karena hutan-hutan sering dikuasai 
kaum elit akibat nilai yang dikandungnya. Walaupun model-model penetapan wilayah 
secara partisipatorial dan penyelesaian konfl ik berlaku untuk daerah-daerah kecil, masih 
terdapat tantangan-tantangan untuk menguraikan klaim-klaim hutan secara hukum di 
tingkat lokal dan nasional. Yang menjadi tantangan khusus adalah merasionalisasikan 
hak-hak kepemilikan di “hutan tanpa pohon”, suatu daerah dengan larangan kegiatan 
pertanian secara hukum, namun kondisi hutannya telah sangat terdegradasi.
 Banyak hutan secara nominal dimiliki pemerintah, namun sangat tidak terurus. 
Pemberian kepercayaan hutan nasional kepada kepemilikan dan pengendalian lokal 
dapat menghasilkan alokasi biaya sewa hutan yang lebih adil dan pengelolaan yang 
lebih baik. Namun, kepemilikan dan pengelolaan lokal bukan merupakan solusi, 
karena masyarakat menghadapi persoalan-persoalan institusional mereka sendiri, 
termasuk para pemimpin. Pada pasar-pasar dapat yang diakses, pembangunan 
kapasitas, penyediaan bantuan pemasaran, dan perampingan peraturan-peraturan 
dapat membantu kehutanan kemasyarakatan.
 Dalam beberapa konteks, penempatan hutan di bawah konsesi penebangan hutan 
teregulasi dapat memberikan pemasukan kepada pemilik hutan (apakah pemerintah 
atau masyarakat), sambil tetap memelihara nilai-nilai lingkungan. Perangkat-perangkat 
baru, termasuk pelelangan dan pengawasan independen, tersedia untuk menjamin 
bahwa penghargaan dan pelaksanaan konsesi berkontribusi demi kepentingan 
bersama.
 Perubahan keseimbangan dari degradasi hutan ke arah pemeliharaan hutan 
dapat membutuhkan bantuan teknis dalam produksi, pengelolaan, dan pemasaran. 
Namun, para pemegang izin maupun masyarakat tidak memiliki dorongan kuat untuk 
mengelola hutan demi manfaat nasional atau lingkungan secara global. Jadi, peraturan 
atau dorongan (atau keduanya) akan diperlukan untuk mengamankan manfaat-manfaat 
tersebut. Peraturan yang efi sien berfokus pada pencapaian fl eksibel dari tujuan-tujuan 
lingkungan yang jelas, menggunakan kriteria yang murah dan mudah diperhatikan, serta 
tidak sesuai dengan permintaan sewa oleh para penegaknya, dan memberikan opportunity 
cost yang rendah pada mereka yang menaatinya.
 Karena jalan adalah penggerak penting dari kegiatan penggundulan hutan di 
daerah perbatasan, beberapa pengendalian harus diterapkan terhadap pengembangan 
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jaringan-jaringan jalan, khususnya menghalangi pengembangan jalan menuju daerah 
yang memiliki potensi pertanian yang rendah. Di tempat-tempat lain, klarifi kasi hak 
kepemilikan hutan harus dilakukan sebelum dilakukan pengembang jalan. 

Lahan Mosaik
Di dalam daerah perbatasan, campuran penduduk yang begitu tinggi dan fragmen-
fragmen hutan secara umum mengarah pada tekanan-tekanan yang lebih kuat untuk 
melakukan penggundulan hutan dan keterwujudan yang lebih besar dari berbagai 
manfaat lingkungan. Namun, hal ini merupakan daerah heterogen, yang menghadirkan 
sejumlah tantangan. Di daerah marginal dengan dataran tinggi berada di sekitar 
dataran rendah yang baik bagi pertanian, intensifi kasi dataran rendah mungkin dapat 
memperkecil tekanan pada hutan di daerah perbukitan. 
 Di sisi lain, penyeimbangan berbagai eksternalitas lingkungan terhadap tekanan-
tekanan untuk mengubah atau mengeksploitasi hutan akan membutuhkan bermacam-
macam intervensi. Terdapat cakupan untuk menjelajahi inovasi-inovasi teknologi dan 
institusional untuk pengelolaan yang lebih hijau dari lahan pertanian dan lahan mosaik 
hutan. Sekali lagi, dibutuhkan peraturan yang efi sien, penempatan pembatasan dan 
tanggung jawab hanya kepada para pemilik lahan yang memberikan manfaat eksternal 
yang jelas, mudah diawasi dan ditegakkan, dan tidak membebani penduduk miskin.
 Daerah-daerah di dalam batas memiliki cakupan yang paling besar untuk 
mengembangkan sistem pembayaran untuk layanan-layanan lingkungan. Namun, agar 
sistem-sistem tersebut efektif dalam melaksanakan layanan-layanan yang dijanjikan, 
sistem-sistem ini harus sangat difokuskan pada efi siensi. Pembiayaan internasional 
untuk hutan karbon atau keanekaragaman hayati yang terancam menjadi penting 
pada daerah ini, yang kemungkinan besar adalah tempat hidup spesies-spesies yang 
terancam punah.

Mempercepat Transisi Hutan
Seiring dengan berjalannya pembangunan pada tingkat nasional, upah yang meningkat 
akan menarik para petani kepada pekerjaan di perkotaan dan jauh dari pertanian yang 
memberikan keuntungan rendah di daerah pinggiran hutan (lihat Kotak 2.1). Di 
beberapa negara, transisi demografis, dengan populasi kaum mudanya yang menyusut, 
akan membuat kecenderungan ini lebih besar lagi, menaikkan upah dan mengurangi 
jumlah penduduk yang mau menjalani kehidupan yang sulit di daerah perbatasan. 
Banyak negara berkembang berada pada puncak transisi demografi s yang lain, dengan 
populasi pedesaan mereka menurun (Gambar 8.1).1 Akan tetapi, di kebanyakan daerah 
Afrika Sub-Sahara, transisi ini masih jauh.
 Prospek dari transisi hutan tidak dapat menimbulkan kepuasan. Negara-negara 
industri telah mengalami pemulihan luar biasa dalam hal kelebatan hutan. Sebagai 
contoh, kendati populasi penduduk dan densitas perekonomiannya tinggi, kira-kira 
dua pertiga dari seluruh wilayah Jepang merupakan hutan. 
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 Namun, kualitas dan sifat hutan yang mengalami regenerasi dapat cukup berbeda 
dari hutan aslinya. Risiko ini terlihat nyata di hutan tropis, yang keadaan ekologinya 
jauh lebih kaya dan lebih kompleks dibanding di daerah subtropis, dan daerah dengan 
tanah yang berkualitas lebih rendah dan lebih terdegradasi. Untuk alasan-alasan 
ekologi, bahaya pembukaan hutan tropis selama beberapa dekade ke depan akan sering 
memberikan manfaat yang tidak begitu penting dan tidak mengembalikan kondisi 
hutan yang asli melainkan memunculkan bentang alam yang terdegradasi, dengan 
keanekaragaman hayati dan simpanan karbonnya yang telah rusak secara permanen. 
 Pada tingkat global, pertumbuhan yang mendukung masyarakat miskin, pendirian 
kota-kota yang berkesinambungan, serta perkembangan teknologi pertanian yang 
intensif, padat karya, dan ramah lingkungan dapat membantu mempercepat transisi 
hutan. Dorongan bagi penyimpanan karbon dan pelestarian keanekaragaman hayati 
dapat membantu negara-negara memelihara aset-aset ini, dengan menjembatani jurang 
transisinya. Dalam arti penting inilah, pengentasan kemiskinan, pembangunan, dan 
pemeliharaan hutan sepenuhnya saling selaras.

Catatan Kaki
 1. Walaupun demikian, Gambar itu menampilkan pelajaran dari Brasil yang harus 

menjadi peringatan. Di Brasil, kekuatan-kekuatan pasar dan pembangunan 
jalan tetap mendorong berlangsungnya penggundulan hutan meskipun populasi 
pedesaannya menyusut.

Gambar 8.1  Beberapa Negara Berhutan akan Mengalami Penyusutan Populasi 
Pedesaan
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Lampiran A: Tabel
Tabel A.1 Temuan Penelitian terhadap Penilaian Mengenai Bagaimana Keadaan Jalan 

Memengaruhi Penggundulan Hutan

Penelitian
Lokasi, dalam kilometer 

persegi, Tahun
Variabel penanda

efek jalan
Dampak penggundulan 

hutan

Andersen dan Reis 
(1997)

Amazon Brasil, ~5 juta, 
1970-1985

Luas jalan +***

Andersen dan kawan-
kawan (2002) 

Amazon Brasil, ~5 juta, 
1980-1985

Kepadatan jalan yang 
tak terlapisi

– (setidaknya **)

Jalan yang tak terlapisi x 
lahan kosong

+ (setidaknya **)

Kepadatan jalan terlapisi t.s.

1985-1995 Kepadatan jalan terlapisi + (setidaknya **)

Kepadatan jalan tak 
terlapisi

+ (setidaknya **)

Jalan terlapisi x hutan 
yang telah dibuka

– (setidaknya **)

Jalan terlapisi x hutan 
yang telah dibuka

+ t.s.

Bray dan kawan-
kawan (2004)

Meksiko, 7.300, 1976-
1984 dan 1984-2000

Jarak ke jalan t.s. (1976-1984)

–*** (1984-2000)

Chomitz dan Gray 
(1996)

Belize, 11.712, 1989-
1992

Jarak ke pasar –***

Chomitz dan Thomas 
(2003)

Amazon Brasil, 4,86 juta, 
1970-1985

Proporsi jalan raya dalam 
50 km dari jalan federal

+***

Jarak ke kota dengan 
populasi >25.000

–***

Jarak ke kota dengan 
populasi >100.000

– (t.d.)

Cropper, Griffiths dan 
Mani (1999)

Thailand, 514.000, 
1076-1989

Kepadatan jalan +***
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Pengendali  untuk 
beragam oto-

korelasi?
Pengendali untuk 

endogenitas?

Variabel Pengendali (dampak penggundulan hutan )

Kualitas tanah Lahan Ketinggian lahan

Ya Tidak t.t. t.t. t.t.

Tidak Ya t.t. t.t. t.t.

Tidak Ya t.t. t.t. t.t.

Ya Ya t.t. t.t. t.t.

Ya Ya +*** + t.t.

Tidak Ya t.d. t.t. t.t.

t.d.d. Ya + -*** t.d.d.
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Penelitian
Lokasi, dalam kilometer 

persegi, Tahun
Variabel penanda

efek jalan
Dampak penggundulan 

hutan

Croper, Puri, dan 
Griffiths (2001)

Thailand sebelah utara, 
luas tidak dilaporkan, 
1986

Biaya ke pasar terdekat –***

Deininger dan Minten
(2002)

Meksiko, 160.000, 
1980-1990

Jarak ke jalan raya 
terlapisi terdekat

–***

Etter dan kawan-
kawan (2006)

Kolombia, 1,1 juta, 1998 Jarak ke jalan raya dan 
kota

–***

Geoghegan dan 
kawan-kawan (2001)

Meksiko, 22.000, 1988-
1992 dan 1992-1995

Jarak ke jalan raya –*** (1988-1992)
–*** (1992-1995)

Jarak ke pasar +** (1988-1992)
+*** (1992-1995)

Jarak ke desa +*** (1988-1992)
–*** (1992-1995)

Kirby dan kawan-
kawan (2006)

Amazon Brasil, 5 juta, 
1999

Jarak ke jalan raya –**

McConnell, Sweeney, 
dan Mulley (2004)

Madagaskar, 940, 1957-
2000

Jarak ke desa –t.d.

Mertens dan kawan-
kawan (2002)

Para, Brasil, 56.300, 
1986-1992

Jarak ke jalan raya utama -*** (kolonisasi yang 
terencana, 1)
+*** (kolonisasi skala 
kecil, 2)
–*** (kolonisasi skala 
sedang, 3)
–*** (fazendas luas, 4)

Jarak ke jalan raya 
pendukung

–** (1)
–*** (2)
+* (3)
+ t.s. (4)

Jarak ke desa +** (1)
–*** (2)
+*** (3, 4)

1992-1999 Jarak ke jalan raya utama –*** (1)
+*** (2, 3)
+ t.s. (4)

Jarak ke jalan raya 
pendukung

–*** (1, 2, 3, 4)

Jarak ke desa –*** (1, 2, 3, 4)

Martens dan kawan-
kawan (2004)

Bolivia, 364.000, <1989 
dan 1989-1994

Jarak ke jalan raya dan 
ke Santa Cruz

–***
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Pengendali  untuk 
beragam oto-

korelasi?
Pengendali untuk 

endogenitas?

Variabel Pengendali (dampak penggundulan hutan )

Kualitas tanah Lahan Ketinggian lahan

Ya Tidak +*** –*** –***

Tidak Tidak +* –*** –***

Tidak Tidak +*** ± t.t.

Tidak Tidak +*** +*** –***

Ya Tidak t.s. t.t. t.t.

Ya Tidak t.t. –t.d. –t.d.

Ya Ya t.t. t.t. ±

Ya Ya t.t. t.t. ±

Ya Ya ± t.t. t.t.
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Penelitian
Lokasi, dalam kilometer 

persegi, Tahun
Variabel penanda

efek jalan
Dampak penggundulan 

hutan

Muller dan Munroe 
(2005)

Vietnam, ~1.390, 2000 Jarak ke jalan raya 
lingkar utama

+ t.s. (sampel termasuk 
hanya area yang kurang 
terpencil)

Muller dan Zeller 
(2002)

Vietnam, ~2.390, 1975-
1992 dan 1992-2000

Jarak ke jalan raya 
permanen yang terdekat

–*** (1975–1992)
–*** (1992–2000)

Jarak ke ibukota distrik +*** (1992–2000)
t.t. (1975–1992)

Jarak tempuh ke jalan 
raya permanen

+*** (1992–2000; t.s. 
ke  padi)
+*** (1975–2000; t.s. 
ke pertanian palawija)

Munroe, Southworth, 
dan Tucker (2004)

Honduras, 1.015, 1987-
1996

Jarak ke desa terdekat –***

Jarak ke luar wilayah – t.s.

Naidoo dan 
Adamowicz (2006)

Paraguai, 2.920, 1991-
2004

Jarak ke jalan tak 
terlapisi

–* (pelaku usaha kecil)
–  t.s. (peternak)
+ t.s. (kedelai)

Jarak ke jalan terlapisi –*** (pelaku usaha 
kecil)
– t.s. (peternak,  kedelai)

Jarak ke kota – t.s. (semua kelompok)

Nelson dan 
Hellerstein (1997)

Meksiko, luas tidak 
dilaporkan, 1973

Biaya ke jalan atau desa 
terdekat

– **

Biaya ke pusat populasi 
yang luas

+ t.s.

Nelson, Harris, dan 
Stone (2001)

Panama, 15.995, 1987-
1997

Biaya ke perbatasan – (t.s.)

Biaya ke lapangan udara +***

Biaya ke desa –***

Biaya ke kota terdekat –***

Nelson dan kawan-
kawan (2004)

Panama, 16.100, 1987-
1997

Biaya pengangkutan kayu 
menuju pasar (melalui 
jalan atau sungai)

– t.d.

Osgood (1994) Indonesia, luas tidak 
dilaporkan, 1972-1988

Perluasan jalan + t.s.
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Pengendali  untuk 
beragam oto-

korelasi?
Pengendali untuk 

endogenitas?

Variabel Pengendali (dampak penggundulan hutan )

Kualitas tanah Lahan Ketinggian lahan

Ya Ya +*** ± ±

Ya Ya +*** –*** –***

Ya Tidak t.t. +*** –***

Ya Tidak +*** –*** ±

Ya Tidak t.s. –*** –***

Ya Ya +*** –*** –***

Ya Ya t.t. t.t. t.t.

t.d.d. Tidak t.t. t.t. t.t.
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Penelitian
Lokasi, dalam kilometer 

persegi, Tahun
Variabel penanda

efek jalan
Dampak penggundulan 

hutan

Panayotou dan 
Sungsuwan (1994)

Timur laut Thailand, 
169.000, 1973-1982

Perluasan jalan daerah 
pedesaaan

+*

Jarak ke Bangkok –***

Pender dan kawan-
kawan (2004)

Uganda, luas tidak 
dilaporkan, 1990-1999

Perubahan dalam jarak 
ke jalan yang terlapisi 
tarmac

–**

Perubahan dalam jarak 
ke pasar

– t.s.

Pendleton dan Howe 
(2002)

Bolivia, luas tidak 
dilaporkan, pengundulan 
selama 1995

Waktu tempuh ke jalan –** (hutan utama)
+ t.s. (hutan sekunder)

Waktu tempuh ke pasar 
terdekat

+*** (hutan utama)
+** (hutan sekunder)

Pfaff (1999) Amazon Brasil, luas tidak 
dilaporkan, 1975-1988

Kepadatan jalan yang tak 
terlapisi

+***

Kepadatan jalan yang 
terlapisi

– t.s.

Pichon (1997) Ekuador, ~70.000, 1990 Jarak ke jalan  dan pasar 
terdekat

–***

Reis dan Guzman 
(1994)

Amazon Brasil, 5 juta, 
1983-1987

Perluasan jalan yang tak 
terlapisi

+**

Perluasan jalan yang 
terlapisi

+ t.s.

Jarak ke ibukota negara – t.s.

Serneels dan Lambin 
(2001)

Kenya, 10.694, 1975-
1985 dan 1985-1995

Pertanian yang 
termekanisasi

Jarak dalam persegi ke 
jalan

–*** (1975-1985)
–*** (1985-1995)

Jarak ke jalan +*** (1975-1985)
+*** (1985-1995)
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Pengendali  untuk 
beragam oto-

korelasi?
Pengendali untuk 

endogenitas?

Variabel Pengendali (dampak penggundulan hutan )

Kualitas tanah Lahan Ketinggian lahan

t.d.d. Tidak t.t. t.t. t.t.

Tidak Ya t.t. t.t. t.t.

Tidak Tidak t.t. t.t. t.t.

Ya Ya +*** t.t. t.t.

t.d.d. Ya +*** -*** t.t.

Ya Ya t.t. t.t. t.t.

Ya Tidak +*** t.t. –***
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Penelitian
Lokasi, dalam kilometer 

persegi, Tahun
Variabel penanda

efek jalan
Dampak penggundulan 

hutan

Jarak ke desa –*** (1975-1985)
+*** (1985-1995)

Jarak ke Narok (wilayah 
distrik)

–*** (1975-1985)
–*** (1985-1995)

Pelaku usaha kecil 
(1975-1985 hanya 
model):

Jarak ke jalan (jarak 
tempuh)

–***

Jarak ke desa (jarak 
tempuh)

–***

Jarak ke Narok +***

Southwoth dan 
kawan-kawan (2004)

Honduras, 1.015, 1987-
2000

Jarak ke jalan dan pasar 
regional

–**

Tucker dan kawan-
kawan (2005)

Guatemala, 1.053, 1987-
1996

Jarak ke kota/pasar lokal 
terdekat

–**

Jarak keluar wilayah 
(ibukota atau pasar 
regional)

+** juga meningkatkan 
kemungkinan terhadap 
penghijauan

Vance dan geoghegan 
(2002)

Yucatan, 22.000, 1984-
1987 dan 1994-1997

Jarak ke pasar –***

Wilson dan kawan-
kawan (2005)

Cili, 42.000, 1995-1996 Jarak ke jalan dan kota –***

Catatan: tahun x-y menunjukkan analisis sisi persilangan tunggal berdasarkan data cadangan hutan 
untuk periode x-y; tahun x dan y menunjukkan analisis sisi persilangan untuk tahun x dan y; tahun x 
dan y menunjukkan suatu analisis dari perubahan cadangan hutan di antara tahun x dan y.
t.d.d. Tidak dapat diterapkan; t.t. Variabel tidak termasuk; t.s. Tidak signifikan; t.d. Signifikan tidak 
dilaporkan; ± efek dibedakan dari penggunaan lahan.
*, **, *** mewakili 10 persen, 5 persen, dan 1 persen tingkat kepentingannya.
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Pengendali  untuk 
beragam oto-

korelasi?
Pengendali untuk 

endogenitas?

Variabel Pengendali (dampak penggundulan hutan )

Kualitas tanah Lahan Ketinggian lahan

Ya Tidak +*** t.t. –***

Tidak Tidak t.t. +* –**

Ya Tidak t.t. –** +**

Tidak Tidak +*** –*** –***

Tidak Tidak +** –*** –***
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Tabel A.2 Temuan Penelitian terhadap Bagaimana Cara Jalan Mempengaruhi Pengembangan

Penelitian Lokasi, tahun, dan tingkat data Mengendalikan endogenitas?

Biswanger, Khanker, dan 
Rosenzweig (1993)

India, 1960-1982, tingkat distrik Ya

Buys, Deichmann, dan 
Wheeler (2006)

Afrika Sub-Sahara, 1999-2004, tingkat 
negara

Tidak dapat diterapkan

De Castro (2002) Brasil, 1970-1996, tingkat kota Tidak

De Vreyer, Herrera, dan 
Mesple-Somps (2002)

Peru, 1997-2001, survei rumah tangga, 
variabel geografis di tingkat distrik

Ya

Dewi, Belcher, dan 
Puntodewo (2005)

Kalimantan Timur, Indonesia, 1992-1997, 
beragam data di tingkat desa

Tidak

Escobal dan Ponce 
(2002)

Peru, 1994-2000, survei rumah tangga Ya

Fan, Nyange, dan Rao 
(2005)

Tanzania, 2000-2001, tingkat rumah 
tangga

Ya

Fan dan Chan-Kang 
(2004)

Uganda, 1999, tingkat rumah tangga Ya

Fan, Hazell, dan Haque 
(2000)

India, 1970-1994, tingkat distrik Ya

Fan, Zhang, dan Zhang. 
(2004)

Cina, 1978-2000, tingkat provinsi Ya

Fan dan Zhang (2004) Cina, 1996-1997, tingkat provinsi Ya

Gibson dan Rozelle 
(2003)

Papua Nugini, 1996, survei rumah tangga Ya
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Variabel terikat Dampak jalan terhadap variabel terikat

Hasil pertanian Elastisitas (panjang jalan): 0,20***

Perdagangan Implementasi proyek perbaikan jalan skala regional senilai $35 miliar akan 
meningkatkan perdagangan sejumlah $250 miliar dalam 15 tahun

Hasil pertanian Elastisitas menurut kepadatan jalan: 0,33***

Pertumbuhan konsumsi Kepadatan jalan dan persentase jalan berlapis: tidak signifikan. 
Elastisitas menurut jarak ke ibu kota provinsi: -0,024*

Indeks keberagaman 
ekonomi (heterogenitas 
sumber-sumber 
pendapatan)

Kepadatan jalan provinsi dan jalan distrik:+***

Pendapatan Perbaikan jalan meningkatkan pendapatan rata-rata sebesar 35% di desa-
desa yang memiliki jalan-jalan untuk kendaraan bermotor

Kemiskinan Dampak marginal dari jarak ke fasilitas transportasi umum terhadap peluang 
hidup miskin: 0,0022-0,0033 per kilometer bergantung pada daerahnya. 
Koefisiennya tidak cukup signifikan di Danau Victoria dan di pantai selatan. 
30 orang terangkat dari kemiskinan untuk setiap $1.000 yang diinvestasikan 
pada jalan.

Hasil pertanian

Pengentasan kemiskinan

Tingkat pengembalian investasi pemerintah di jalan-jalan pengumpan:
600% (tengah—terkaya)
870% (timur)
490% (utara—termiskin)
920% (barat)

16 (tengah), 81 (timur), 109 (utara), dan 46 (barat) orang terangkat dari 
kemiskinan untuk setiap $1.000 yang diinvestasikan pada jalan pengumpan.

Hasil pertanian

Pengentasan kemiskinan

Elastisitas (kepadatan jalan):0,18** (teririgasi). Dari 13 zona yang 
mendapatkan air hujan, 6 di antaranya menunjukkan elastisitas negatif 
tetapi hanya 1 (yang paling produktif) yang tampak: –0,28**. Tujuh dan 
Kawan-kawan menunjukkan elastisitas yang positif dan cukup jelas, dengan 
yang paling tidak produktif menunjukkan nilai terbesarnya: 0,082** sampai 
1,38**.

0,25 (daerah teririgasi) dan 0,03-5, 18 (daerah-daerah yang mendapatkan 
air hujan) orang terangkat dari kemiskinan untuk setiap $1.000 yang 
diinvestasikan pada jalan.

Hasil pertanian

Pengentasan kemiskinan

Elastisitas: (kepadatan jalan):0,099*

2,2 (kawasan pantai), 6,9 (tengah), dan 8,3 (barat) orang terangkat dari 
kemiskinan untuk setiap $1.000 yang diinvestasikan pada jalan.

Hasil pertanian Elastisitas (kepadatan jalan): 0,032**

Ln (garis kemiskinan 
yang spesifik untuk 
suatu kawasan)

Dampak marginal dari jarak bepergian (dalam jam) ke jalan terdekat: 
–0,04**. Pemerluasan jalan supaya waktu tempuh dalam dua jam jalan 
kaki untuk semua orang akan mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 
6-12%
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Penelitian Lokasi, tahun, dan tingkat data Mengendalikan endogenitas?

Guimaraes dan Uhl 
(1997)

Para, Brasil, 1994, survei rumah tangga Tidak

Hettige (2006) Indonesia, Filipina, dan Sri Lanka, 1993-
2001, tingkat rumah tangga

Tidak

Instituto Cuanto (2005) Peru, 1994-2004, survei rumah tangga Ya

Jacoby (2000) Nepal, 1995-96, tingkat rumah tangga Ya

Jalan dan Ravallion 
(2002)

Empat provinsi di Cina, 1985-1990, 
tingkat rumah tangga, desa, dan wilayah

Ya

Lofgren, Thurlow, dan 
Robinson (2004)

Zambia, 2001, tingkat rumah tangga Ya

Minten (1999) Madagaskar, 2000-2001, data sensus 
komunitas

Tidak

Pender dan kawan-
kawan (2004)

Uganda, 1999-2000, tingkat komunitas Ya

Renkow, Hallstrom, dan 
Karanja (2004)

Kenya, 1999, tingkat rumah tangga dan 
desa

Tidak dapat diterapkan
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Variabel terikat Dampak jalan terhadap variabel terikat

Biaya transportasi Perbaikan jalan: -

Waktu perjalanan
Akses listrik

Peningkatan pendapatan 
nonpertanian dalam lima 
tahun ke belakang

Setelah proyek-proyek rehabilitasi jalan:
Umumnya setidaknya 50% lebih pendek dibandingkan di desa-desa kendali
17% lebih banyak rumah tangga yang terlayani dibandingkan di desa-desa 
kendali
9% lebih banyak rumah tangga dibandingkan di desa-desa kendali

Waktu perjalanan
Biaya transportasi 
barang
Biaya transportasi 
penumpang
Jumlah pelajar yang 
terdaftar
Kunjungan ke pusat 
kesehatan
Upah pekerja laki-laki
Upah pekerja perempuan
Upah anak-anak
Kemiskinan
Jumlah lahan pertanian

Perubahan akibat rehabilitas jalan (R) dan jalur (T) (dampak jangka 
menengah hingga panjang):
-61,8% (R dan T)

-5,7% (truk) hingga -46,4% (minibus)

-8,8% (truk) hingga -40,6% (minibus)

-0,4% (R), 14,1% (T)

45,6% (R), 25,4% (T)
20,6% (R), 6,5% (T)

2,4% (R), –10,6% (T)
–21,3% (R), –9,0% (T)
–4,1% (R), –5,7% (T)
15,8% (R), –39,0% (T); secara geografis, peningkatan jumlah lahan 
pertanian terkait rehabilitasi jalan terjadi sebagian besar di kawasan 
pegunungan di selatan dan di daerah hutan

Nilai tanah

Tingkat upah

Elastisitas nilai tanah menurut “waktu tempuh ke pusat perdagangan”: -
0,26***
Elastisitas upah menurut “waktu tempuh ke pusat perdagangan”: -0,048***

Pertumbuhan konsumsi Elastisitas menurut kepadatan jalan: 0,015***

Hasil pertanian

Kemiskinan

Perbaikan 10% dalam jalan-jalan pengumpan menghasilkan peningkatan 
sebesar 0,1 persen dalam laju pertumbuhan PDB pertanian
Perbaikan 10% dalam jalan menghasilkan penurunan tingkat kemiskinan 
desa sebesar 3-4%

Harga beras dari 
produsen

Peningkatan sebesar $1,20 menjadi $17,00 per ton per jam dalam 
penurunan waktu akses ke jalan terlapisi. (Harga rata-rata $389/ton).

Peningkatan aktivitas 
nonpertanian

Elastisitas menurut berkurangnya jarak ke jalan beraspal: 0,089****

Biaya transaksi jagung 
yang tetap di pasar

Dampak jarak tempuh ke desa terdekat dengan truk (jalan): +***
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Penelitian Lokasi, tahun, dan tingkat data Mengendalikan endogenitas?

Warr (2005) Republik Demokratis Laos, 1997-2003, 
survei rumah tangga dan tingkat distrik

Ya

World Bank (2001) Peru, 1994-2000, survei rumah tangga Tidak

Zeller, Diagne, dan 
Mataya (1998)

Malawi, 1993-1995, tingkat rumah tangga Tidak

Zhang dan Fan (2001) India, 1971-1994, tingkat distrik Ya

t.s. = Secara statistik tidak signifikan
Catatan: Ketika hanya simbol dampak yang dilaporkan, maka hal itu tidak mungkin memberikan 
interpretasi koefisien yang penting dalam penelitian, atau tidak ada koefisien yang dilaporkan
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Variabel terikat Dampak jalan terhadap variabel terikat

Pengeluaran riil per 
kapita

Distrik membangun jalan selama percobaan palsu tahun 1997-2002: 
0,188*. Penyediaan akses jalan yang dapat digunakan untuk semua musim 
kepada semua orang akan mengurangi jumlah penduduk miskin di Laos 
(yang jumlahnya 5,6% dari keseluruhan penduduknya) sebanyak 7%

Waktu perjalanan
Biaya transportasi 
barang
Biaya transportasi 
penumpang
Jumlah pelajar yang 
terdaftar
Jumlah pelajar yang 
putus sekolah
Kunjungan ke pusat 
kesehatan

Perubahan akibat rehabilitas jalan (R) dan jalur (T) (dampak jangka pendek):
–33,3% (R dan T)

–7,9% (truk) hingga –13,6% (bus)

–14,3% (truk) hingga –41,1% (minibus)

0,2 (R), 6,9% (T)

–9,0% (R), 24,7% (T) 

4,1% (R), –2,9% (T)

Bagian lahan yang 
dipanen menggunakan 
teknologi baru (jagung 
hibrida)

Elastisitas menurut biaya perjalanan ke pasar hasil pertanian: -0,276**

Produktivitas pertanian Elastisitas menurut kepadatan jalan: 0,043**



238

DALAM SENGKETA?

Benua, negara

Area hutan 
tropis

(dalam
jutaan
hektar)

Hutan tropis  
terlindungi

Lahan Hutan Permanen

Produksi
alami

Produksi
hasil kelola Perlindungan

Afrika 208.581 70.461 825 39.271

  Kamerun 13,3–23,8 19.985 8.840 17 3.900

 Rep. Afrika Tengah 22,9–29,3 4.826 3.500 3 300

 Rep. Dem. Kongo 128,0–135,0 126.236 20.500 55 27.000

 Rep. Kongo 20,3–22,1 22.000 18.400 72 2.860

 Pantai Gading 7,1–11,7 3.248 3.400 167 734

  Gabon 25,8 21.800 10.600 25 2.700

  Ghana 2,7–6,3 1.634 1.150 97 353

  Liberia 3,5–5,7 4.124 1.310 t.d. 101

  Nigeria 9,7–13,5 4.456 2.720 375 1.010

  Togo 0,5–1,1 272 41 14 313

Asia 216.791 100.522 39.669 76.900

  Kamboja 9,3–11,1 5.500 3.460 17 4.620

  Fiji 0,8–0,9 747 0 113 241

  India 64,1–76,8 22.500 13.500 32.600 25.600

  Indonesia 105,0–120,0 100.382 46.000 2.500 22.500

  Malaysia 19,3–19,5 19.148 11.200 183 3.210

  Myanmar 34,4 32.700 9.700 710 3.300

  Papua Nugini 30,6 30.150 8.700 80 1.700

  Filipina 5,4–7,2 5.288 4.700 274 1.540

  Thailand 13,0–14,8 10.127 0 1.870 8.260

  Vanuatu 0,9 442 117 2,1 8,37

  Vietnam 19,0 12.307 3.145 1.320 5.921

Table A.3 Manajemen Hutan dan Kepemilikan 
(dalam ribuan hektar kecuali kebalikannya terindikasi)
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Manajemen Hutan Produksi Kepemilikan

Alami Dikelola Dimiliki
atau

Dikelola
Komunitas

Lisensi atau 
Konsesi

Rencana 
Manajemen Tersertifikasi

Terkelola 
berkesinam-

bungan
Rencana 

Manajemen
Terser-
tifikasi

44.049 10.016 1.480 4.303 488 0 t.d.

4.950 1.760 0 500 t.d. 0 S

2.920 650 0 186 t.d. 0 R

15.500 1.080 0 284 40 0 R

8.440 1.300 0 1.300 45 0 R

1.870 1.110 0 277 120 0 R

6.923 2.310 1.480 1.480 10 0 R

1.035 1.150 0 270 97 0 R

1.310 0 0 0 0 0 R

1.060 650 0 t.d. 175 0 R

41 5.5 0 5.5 1,2 0 S

75.045 55.060 4.914 14.397 11.456 184 t.d.

3.370 150 0 0 7 0 R

t.d. t.d. t.d. t.d. 90 0 T

13.500 9.720 0 4.800 8.150 0 S

43.200 18.400 275 2.940 2.500 0,152 R

6.790 11.200 4.620 4.790 183 183 R

t.t.d. 9.700 0 291 0 0 R

5.600 4.980 19 1.500 t.d. 0 T

t.d. 910 0 76 274 0 T

t.d. t.d. t.d. t.d. 250 1 R

t.d. 0 0 0 2.1 0 T

5.955 t.d. t.d. t.d. t.d. t.d. S
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Benua, negara

Area hutan 
tropis

(dalam
jutaan
hektar)

Hutan tropis  
terlindungi

Lahan Hutan Permanen

Produksi
alami

Produksi
hasil kelola Perlindungan

Amerika Latin dan Karibia 788.008 184.727 5.604 351.249

  Bolivia 52,2–59,5 47.999 17.000 60 14.700

  Brasil 444,0–544,0 489.515 98.100 3.810 271.000

  Kolombia 49,6–65,6 51.437 5.500 148 8.860

  Ekuador 8,4–11,4 10.854 3.100 164 4.300

  Guatemala 2,9–4,3 2.824 1.140 71 1.240

  Guyana 16,9 16.916 5.450 12 980

  Honduras 5,4 3.811 1.590 48 1.600

  Meksiko 55,2–64,0 33.120 7.880 100 5.600

  Panama 2,9–3,5 3.052 350 56 1.580

  Peru 65,2–86,4 64.204 24.600 250 16.300

  Suriname 13,6–14,8 14.100 6.890 7 4.430

  Trinidad dan Tobago 0,2–0,3 250 127 15,4 59,1

  R.B. de Venezuela 49,9–55,0 49.926 13.000 863 20.600

Total 1.213.380 355.710 46.098 467.420

t.d = Tanpa data.

Catatan: Data yang tercetak miring merupakan gabungan hutan tropis dan nontropis. R, S, T 
menunjukkan bahwa hutan komunitas berada pada proporsi hutan yang rendah, sedang, atau 
tinggi (berdasarkan interpretasi penulis). Proporsi hutan publik dan swasta tidak serta merta 
bertambah seratus persen, proporsi sisanya termasuk hutan komunitas, atau area tanpa status 
kepemilikan yang jelas.

Sumber: FAO, tahun 2005; ITTO, tahun 2006; Nguyen, tahun 2006.

Tabel A.3 (lanjutan)
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Manajemen Hutan Produksi Kepemilikan

Alami Dikelola Dimiliki
atau

Dikelola
Komunitas

Lisensi atau 
Konsesi

Rencana 
Manajemen Tersertifikasi

Terkelola 
berkesinam-

bungan
Rencana 

Manajemen
Terser-
tifikasi

34.651 31.174 4.150 6.468 2.371 1.589 t.d.

5.470 5.470 2.210 2.210 t.d. 0 S

t.d. 5.250 1.160 1.360 1.350 1.350 S

2.150 t.d. 0 200 80 58 S

t.d. 65 0 101 65 21,3 S

540 697 520 672 25 7,57 S

3.800 3.730 0 520 0 0 S

1.070 671 37 187 28 0 S

8.600 8.600 163 163 34 0 T

86 63 0 0 32 12,2 S

8.000 5.000 59,5 560 8 0 S

1.740 73 0 0 7 0 R

75 75 0 15 15,4 0 R

3.120 1.480 0 480 727 140 R

153.745 96.250 10.544 25.168 14.315 1.773 t.d. 
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Lampiran B: 
Data dan Metode

Lampiran ini secara singkat menjelaskan data dan metode yang digunakan untuk 
analisis-analisis yang tidak dipublikasikan dalam laporan ini.

Data dan Analisis Global (Bab 1 dan Gambar 2.3)
Jaringan
Semua data yang dipetakan dikonversi menjadi sebuah jaringan pantropikal dengan 
besaran sel 1x1 kilometer. Tabel dan Gambar di Bab 1 dan Gambar 2.3 didasarkan 
pada jaringan ini. Cakupan datanya termasuk bioma hutan tropis dan savana, tidak 
termasuk Australia, Jepang, dan Amerika Serikat.

Akses ke Pasar Utama
Indeks ini, yang dibuat oleh Andrew Nelson, mencerminkan waktu tempuh ke kota 
terdekat yang berpenduduk lebih dari 100.000 jiwa. Indeks ini dibuat menggunakan 
metode-metode Sistem Informasi Geografi s (GIS) yang standar, informasi jalan dari 
Digital Chart of the World (DCW), dan kecepatan perjalanan yang diasumsikan 
untuk beberapa jenis jalan yang berbeda. Karena indeks ini didasarkan pada waktu 
perjalanan yang diasumsikan daripada diukur, dan karena peta-peta DCW tidak 
konsisten dan kadaluarsa, maka waktu-waktu yang ditampilkan ini sebaiknya hanya 
dipertimbangkan sebagai indeks kasar saja.
 Hal ini khususnya berlaku untuk Afrika, di mana perjalanan di daerah hutan 
Republik Demokratik Kongo mungkin jauh lebih lambat dibandingkan yang 
dicantumkan pada peta dan asumsi yang digunakan untuk perhitungan. Di berbagai 
tempat lainnya, beberapa daerah yang dikelompokkan sebagai area yang “sangat 
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terasing” mungkin pada kenyataannya cukup mendapatkan akses karena adanya jalan 
yang baru dibangun atau pertumbuhan kota-kota yang cepat.
 Ukuran-ukuran kemudahan akses tidak dapat dihitung untuk beberapa 
daerah, khususnya di Asia. Ini termasuk bagian-bagian di kepulauan Indonesia dan 
Filipina, beberapa negara pulau di Pasifi k barat daya, dan Taiwan, Cina. Populasi dan 
daerah dari pulau-pulau ini disertakan di Tabel 1.3 berdasarkan penilaian tentang 
keterasingan tetapi tidak disertakan dalam Gambar 1.3, 1.4, dan 2.3.

Tabel B.1 Kategori Perlindungan Lahan GLC2000

Kode Jenis kelebatan lahan

Kelas kelebatan 
yang dikelompokan 

lahan

1 Pepohonan, berdaun lebar, hijau sepanjang tahun Hutan

2 Pepohonan, berdaun lebar, meranggas, tertutup Hutan

3 Pepohonan, berdaun lebar, meranggas, terbuka Hutan

4 Pepohonan, berdaun jarum, hijau sepanjang tahun Hutan

5 Pepohonan, berdaun jarum, meranggas Hutan

6 Pepohonan, jenis daun campuran Hutan

7 Pepohonan, sering banjir, air tawar Hutan

8 Pepohonan, sering banjir, air asin Hutan

9 Mosaik dari pepohonan dan tumbuhan alami lainnya Hutan

10 Pepohonan, terbakar Hutan

11 Semak, terbuka-tertutup, hijau sepanjang tahun Semak

12 Semak, terbuka-tertutup, meranggas Semak

13 Herba, terbuka-tertutup Semak

14 Herba yang jarang atau semak yang jarang Semak

15 Semak yang sering banjir dan/atau herba Semak

16 Daerah yang diolah dan dikelola Pertanian

17 Mosaik dari daerah pertanian, pepohonan, dan tumbuhan alami 
lainnya

Mosaik

18 Mosaik dari daerah pertanian, belukar, dan rerumputan Mosaik

19 Daerah gundul Gundul

20 Sumber air Air/tidak ada

21 Salju dan es Air/tidak ada

22 Permukaan buatan dan daerah-daerah terkait Buatan

23 Tidak ada data Air/tidak ada

Sumber: ECJRC, 2003; pengelompokan oleh penulis.
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Kelebatan Lahan
Basis data Global Land Cover 2000 (GLC2000) (ECJRC, 2003) digunakan untuk 
informasi tentang penggunaan lahan dan kelebatan lahan oleh hutan di seluruh daerah 
tropis. Basis data ini didasarkan pada data beresolusi 1 kilometer dari satelit SPOT-
4. Tanggal-tanggal datanya berkisar antara 1 November 1999 hingga 31 Desember 
2000. 23 jenis kelebatan lahan yang digunakan oleh GLC2000 ditampilkan pada 
Tabel Lampiran B.1, bersama dengan pengelompokan tujuh kelas dari jenis yang 
digunakan di laporan ini.

Tipologi Situasi Hutan
Laporan ini mendefi nisikan jaringan sel-sel pedesaan sebagai kelas “pertanian” atau 
“mosaik” (menggunakan pengelompokan tujuh kelas). Kemudian jarak dari kumpulan 
sel-sel ini ke daerah-daerah yang disebut hutan atau semak dalam kelompok-kelompok 
tersebut diukur. Enam kilometer yang paling dekat disebut tepi hutan atau tepi savana, 
bergantung pada biomanya. Sel hutan atau sel semak yang lebih dari enam kilometer 
jaraknya dari sel dan dipengaruhi oleh kegiatan manusia disebut sebagai inti hutan 
atau inti savana.
 Tetapi suatu aturan khusus diterapkan pada sel-sel berisi hutan-hutan dan semak-
semak kecil, yang kurang dari 8 kilometer persegi, yang sepenuhnya dikelilingi oleh 
sel-sel mosaik dan pertanian. Ini disebut sebagai hutan yang melekat. Hutan mosaik 
terdiri atas hutan yang melekat dan sel mosaik. Lahan mosaik terdiri atas hutan mosaik 
dan sel pertanian. 

Tingkat Kepadatan Penduduk Pedesaan
Laporan ini menggunakan angka-angka kepadatan penduduk yang dihitung dari 
jaringan hitungan populasi GRUMP (versi alpha) (CIESIN dkk. 2004b) dan jaringan 
daerah GRUMP (CIESIN dkk. 2004a). Angka-angka ini didasarkan pada data sensus 
yang dilaporkan pada tingkat administratif lokal (biasanya setara dengan municipio 
atau yang lebih kecil). Di dalam unit administratif, GRUMP mengidentifi kasikan 
populasi yang tinggal di kota besar, kota kecil, dan desa dengan jumlah 2.500 atau 
lebih (CIESIN dkk., 2004c). Sisanya di pedesaan diasumsikan terdistribusi secara 
merata di seluruh sisa unit administratif. Asumsi distribusi merata ini kemungkinan 
melebih-lebihkan kepadatan penduduk daerah berhutan dan daerah terasing dari unit 
itu dan menganggap kepadatan penduduk daerah pertanian dan daerah mosaik lebih 
rendah. Jadi perlu kehati-hatian dalam mengkaji kepadatan penduduk hutan yang 
dilaporkan di sini, begitu pula dengan semua rangkaian data tentang populasi global 
yang eksplisit secara spasial.
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Perubahan Kelebatan hutan
Tim penyusun laporan ini berterima kasih kepada Food and Agriculture Organization 
(FAO) karena membagi data mereka dari Forest Resources Assessment Remote Sensing 
Survey (FRA-RSS) (FAO, 2001a; b). Survei penginderaan jarak jauh yang ditelaah 
menggunakan sampel acak yang terstratifi kasi sebesar 10 persen dari hutan tropis 
dunia, menggunakan gambar-gambar Landsat sebagai kerangka sampel. Citra-citra 
resolusi tinggi (30 meter) digunakan untuk mengidentifi kasi sembilan jenis kelebatan 
lahan, yang disampel pada interval 2 kilometer. Perubahan dideteksi dengan cara 
perbandingan langsung antara gambar-gambar awal dengan yang setelahnya.
 Di kelas yang paling berhutan, dikelompokkan kanopi tertutup, kanopi terbuka, 
dan lahan kosong untuk waktu lama, diikuti dengan suatu kelas kedua yang terdiri 
atas hutan terfragmentasi dan suatu kelas ketiga yaitu pertanian, lahan kosong untuk 
waktu singkat, dan belukar (lihat Tabel 2-4 di FAO, 2001a atau Tabel 46-1 di FAO, 
2001b). Kita mendefi nisikan pergeseran apa pun dari hutan lebat menjadi yang kurang 
lebat sebagai degradasi. Laju degradasi dihitung dengan cara membagi banyak sel, 
di mana degradasi diamati per periode dengan jumlah sel yang dapat mengalami 
degradasi. Artinya, baik di kelas ketiga atau hyang tertutup awan atau air di periode 
awal. Perubahan yang dilaporkan di sini didasarkan pada perbandingan dari citra-
citra penginderaan jarak jauh dari sekitar tahun 1990 dan 2000. Karena tertutup 
awan, tanggal citra aktualnya dapat beragam. Variasi periode pengamatannya tidak 
disesuaikan.
 Dalam menghitung laju degradasi, digunakan suatu skema pembobotan yang 
didasarkan pada skema pengambilan sampel yang diberikan oleh FAO untuk 
menyertai FRA-RSS. Bobot yang digunakan, dihitung dengan cara membagi luas 
daerah yang dihitung dari semua gambar Landsat di subregional dan strata kelebatan 
hutan dengan menggunakan area lahan dari gambar yang disampel Landsat dari strata 
dan subregional yang bersangkutan. 

Bioma
WWF (2001) membedakan antara 13 jenis bioma. Istilah “hutan” dalam laporan 
ini terdiri atas tiga bioma tropis dan subtropis menurut defi nisi WWF: hutan basah 
dengan pepohonan berdaun lebar, hutan kering dengan pepohonan berdaun lebar, 
dan hutan pinus. Istilah “savana” dalam laporan ini mengacu pada padang rumput, 
savana, dan semak belukar di daerah tropis dan subtropis. 

Kecocokan Lahan untuk Pertanian
Ukuran ini mengacu pada plat 46, “Kecocokan untuk menggabungkan teknologi untuk 
memaksimalkan hasil panen sawah tadah hujan,” dari data Global Agro-Ecological 
Zones (FAO dan IIASA, 2000). Ini adalah data berbentuk jaringan dengan resolusi 5 
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menit-sudut. Data ini memperhitungkan kemiringan, kesuburan tanah, kedalaman 
tanah, saluran air, kondisi kimiawi tanah, tekstur tanah, dan iklim.

Amfibi yang Terancam
Data ini berasal dari Global Amphibian Assessment, yang menjelaskan “skala kejadian” 
dan status dari hampir seluruh spesies amfi bi yang diketahui (IUCN, Conservation 
International, dan NatureServe, 2005). Skala kejadian adalah gambaran kasar 
dari jangkauan geografi s yang diketahui dari spesies itu, berdasarkan pengamatan 
yang dicatat, dan dapat mencakup daerah-daerah habitat yang tidak cocok untuk 
kelangsungan hidup spesies itu. Gambar 1.4 menunjukkan persentase dari semua sel, 
untuk setiap kategori jarak, yang memiliki skala kejadian dari setidaknya satu spesies 
amfi bi yang terancam atau sangat terancam punah, menggunakan klasifi kasi dari 
Redlist World Conservation Union (IUCN) (http://www.redlist.org/info/categories_
criteria2001.html).

Kepunahan di Depan Mata
Data tentang kepunahan yang hampir pasti terjadi diperbarui dari Ricketts dkk. (2005) 
menggunakan data dari Alliance for Zero Extinction (www
.zeroextinction.org, versi 2.1). Lokasi terjadinya kepunahan-kepunahan ini dipetakan 
ke dalam sel-sel hutan pantropikal (non-savana). Gambar 1.5 menunjukkan, untuk 
setiap kategori jarak, persentase sel dengan kepunahan sudah hampir pasti terjadi 
(dikali dengan 100.000).

Data Kemiskinan Nasional, Hutan, dan Penggundulan 
Hutan (Bab 3 dan Gambar 2.1)
Brasil
Penyerahan tanggung jawab harga batas lahan (farmgate) berasal dari analisis yang tidak 
diterbitkan oleh IMAZON (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazonia). 
Curah hujan (rata-rata tahunan) adalah data dengan resolusi 1 kilometer, yang berasal 
dari Hijmans dkk. (2004).
 Data tentang penggundulan hutan berasal dari peta digital pembukaan lahan secara 
bertahap berskala 1:250.000 berdasarkan penginderaan jarak jauh, dan mencakup 
hutan-hutan utama (tidak termasuk savana) yang menutupi kawasan Amazon yang 
resmi di Brasil (INPE, 2004).
 Data penduduk dan angka melek huruf di tingkat sensus berasal dari Sensus 
Demografis Brasil Tahun 2000 (IBGE, 2003). Data tentang pendapatan dan 
pendidikan berasal dari UNDP (2004) dan diperoleh dari sensus tahun 2000.
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India
Data mengenai persentase kelebatan hutan berasal dari Laporan Keadaan Hutan Tahun 
2003 (Survei Kehutanan India, 2005). Data angka melek huruf berasal dari sensus 
penduduk India tahun 2001 (Pemerintah India, 2001). Unit-unit pengamatannya 
berasa pada tingkat distrik. 

Indonesia
Data mengenai kelebatan hutan di tahun 2000 berasal dari peta kelebatan lahan dari 
Forest Watch Indonesia yang diperoleh dari data kelebatan lahan untuk tahun 2003 
dari Kementerian Kehutanan. Kelebatan lahan untuk tahun 1990 diperoleh dari peta 
kelebatan lahan dengan skala kelebatan 1:250.000 dari National Forest Inventory 
tahun 1993.
 Data peta kemiskinan untuk tahun 2000 disusun oleh Biro Pusat Statistik (2005) 
menggunakan metode dari Elbers, Lanjouw, dan Lanjouw (2003), yang mengaitkan 
konsumsi dengan sensus rumah tangga berdasarkan pada regresi yang diperkirakan 
menggunakan survei rumah tangga yang terpisah. Terdapat trade-off  antara ketepatan 
spasial dan ketepatan dari tingkat konsumsi rata-rata yang terkait. Perkiraan tingkat 
kecamatan yang ditunjukkan di sini memiliki kesalahan standar yang relatif tinggi, 
dan oleh karena itu bermanfat untuk mengilustrasikan, misalnya, hubungan antara 
kelebatan hutan dan kemiskinan, daripada memberikan angka kemiskinan untuk 
kecamatan tertentu.

Madagaskar
Data kelebatan lahan dan penggundulan hutan berasal dari citra satelit yang dianalisis 
oleh Conservation International untuk tahun 1990 dan 2000 (Harper; Steininger 
dkk., 2004), dan dari peta kemiskinan Bank Dunia untuk Madagaskar, berdasarkan 
ukuran-ukuran kesejahteraan yang dihitung dari sensus populasi dan perumahan 
tahun 1993 (Bureau Central du Recensement), seperti halnya juga dari survei rumah 
tangga (Mistiaen, Razafi manantena, dan Razafi ndravonona, 2002) sekali lagi dengan 
menggunakan metode dari Elbers, Lanjouw, dan Lanjouw (2003). Data ini dihitung 
pada tingkat fi raisana. Ukuran gelembungnya berdasarkan populasi fi raisana pada 
tahun 1993.

Nikaragua
Tingkat kemiskinan pedesaan yang ekstrem diperoleh dari Gobierno de Nicaragua (2001) 
dan didasarkan dari sensus tahun 1995 dan terkait dengan konsumsi menggunakan 
survei tahun 1998. Waktu tempuh ke Managua yang terkait dihitung menggunakan 
metode GIS dari peta jalan dari akhir tahun 1990-an dan asumsi-asumsi tentang 
kecepatan perjalanan rata-rata di empat jenis jalan. Kepadatan penduduk pedesaan 
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dihitung saat populasi pedesaan yang dibagi dengan luas municipio keseluruhan. Hal 
ini, secara implisit mengasumsikan bahwa daerah perkotaan hanya menempati sebagian 
kecil dari daerah lahan municipio. Tabulasi-tabulasinya tidak menyertakan municipio 
kepulauan dan sedikit yang “digabungkan” antara tahun 1995 dan 2001.

Bab 5
Data mengenai dewan lingkungan kota-kota di Brasil dan masalah-masalah persepsi 
berasal dari IBGE (2002).

Bab 6
Rangkaian data untuk taman-taman adalah data titik IUCN nasional di tahun 2005 
dari WPDA Consortium (2005). Gambar 6.1 dan 6.2 dibuat dengan menggunakan 
data tersebut. Analisisnya terbatas pada bioma hutan tropis dan savana tropis di negara-
negara berkembang, dan lebih jauh lagi, tidak mencakup taman-taman laut, yang 
tidak memiliki informasi tanggal pembentukannya, dan yang tidak dapat dihitung 
aksesibilitasnya.
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“Laporan ini merupakan sumbangan yang luar biasa dari Ken Chomitz bagi masyarakat 
luas melalui penerapan pandangan kritis terhadap hubungan-hubungan yang rumit 
antara kemiskinan, pertanian, dan lingkungan hidup di hutan tropis. Laporan yang 
ditulis sebagai diagnosis terhadap masalah-masalah hutan ini memberikan analisis yang 
cermat terhadap suatu permasalahan rumit yang telah menimbulkan terlalu banyak 
generalisasi berbahaya. Kita semua dapat belajar banyak dari tulisannya ini.”

—Kent H. Redford, Director, WCS Institute, Wildlife Conservation Society

“Aspek-aspek ekologi, ekonomi, dan politik dari hutan tropis sangatlah beragam, baik 
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