
Kotak 1. Pembangkitan Data Tutupan Hutan Alam 2013

Penafsiran citra satelit 2013
Data tutupan hutan alam 2013 diperoleh dari hasil penafsiran citra landsat ETM 7 dan juga 
Landsat 8 dengan waktu liputan berkisar antara tahun 2012-2013. Rentang waktu liputan ini 
bertujuan untuk mendapatkan data citra yang bersih dari awan. Citra satelit diunduh dari situs 
www.glovis.usgs.gov.

Citra landsat yang telah diunduh kemudian diekstraksi dan dikomposit. Saluran (band) yang 
digunakan untuk citra Landsat ETM 7 adalah saluran 1 sampai 5, sedangkan untuk Landsat 8, 
menggunakan saluran 4 sampai 6. Penafsiran citra dilakukan pada kombinasi saluran 543 untuk 
Landsat 7 dan kombinasi 654 untuk Landsat 8.

Penafsiran citra dilakukan secara visual pada layar komputer (on screen digitizing) untuk 
mendeliniasi tutupan yang masih berupa hutan alam. Hasil penafsiran citra liputan tahun 2009 
digunakan untuk acuan awal penafsiran citra liputan tahun 2013. Skala digitasi minimal yang 
digunakan adalah 1:50.000.

Hasil akhir penafsiran tutupan hutan kemudian diuji keakuratannya menggunakan metode uji 
akurasi matriks kontingensi (confusión matrix) dan koefisien kappa. Jumlah titik sampling uji 
lapangan yang digunakan dalam uji akurasi sebanyak 6.086 titik. Dari hasil uji matriks 
kontingensi didapatkan nilai akurasi sebesar 82 persen. Sedangkan nilai koefisien kappa yang 
dihasilkan sebesar 0,614.

Analisis data tutupan hutan alam 2013 dan kehilangan hutan (deforestasi)
Hutan alam Indonesia diasumsikan sebagai hutan yang tumbuh secara alami dan bukan berasal 
dari proses penanaman, oleh karena itu hutan tanaman dikategorikan sebagai bukan hutan. 
Asumsi lain yang digunakan yaitu tidak ada tutupan hutan yang berasal dari proses reforestasi 
dalam kurun waktu 2009-2013. Berdasarkan asumsiasumsi tersebut, hasil interpretasi tutupan 
hutan 2013 adalah hasil penggabungan antara data tutupan hutan 2009 dan hasil penafsiran 
tutupan hutan 2013. Hal ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki data tutupan hutan 2009 
sebelumnya, dimana kenampakan awan masih cukup luas ataupun akibat kesalahan penafsiran.

Kehilangan hutan (deforestasi) 2009-2013 merupakan analisis perubahan tutupan hutan alam 
pada periode 2009-2013 menggunakan baseline data spasial penunjukan kawasan hutan 
dengan data spasial wilayah administrasi sampai dengan tingkat kabupaten. Deforestasi 2009-
2013 adalah kondisi areal yang pada tahun 2009 masih berupa hutan namun pada tahun 2013 
sudah tidak berupa hutan lagi, dan beririsan dengan penunjukan kawasan dan wilayah 
administratif.

http://www.glovis.usgs.gov/


Kotak 2. Keragaman Inisiatif Pembaharuan Data Tutupan Hutan dan Kesulitan yang 
Dihadapi

Bervariasinya produk peta tutupan hutan dan lahan secara garis besar disebabkan oleh 
perbedaan batasan (definisi) tutupan lahan/hutan, skala, dan penggunaan peta dasar. Faktor 
lain yang juga sangat mempengaruhi hasil pemetaan adalah aspek subjektivitas interpreter 
(pengalaman dan pengetahuan atas wilayah yang dipetakan) dan aspek akurasi georeferensi 
dan proses rektifikasi citra satelit.

Perbedaan metode on screen digitizer (interpretasi berbasis data vektor) yang digunakan oleh 
Kementerian Kehutanan, dengan metode supervised classification (interpretasi berbasis data 
raster) yang digunakan Kementerian Lingkungan Hidup, misalnya, menjadi salah satu faktor 
yang turut mempengaruhi penghitungan luas tutupan hutan dan lahan di Indonesia.

Forest Watch Indonesia (FWI), Conservation International Indonesia (CII), Badan Planologi 
Kehutanan pada tahun 2001 mempublikasikan peta tutupan lahan Papua tahun 2001. Metode 
yang digunakan adalah interpretasi visual terhadap citra Landsat7 ETM+ tahun perekaman 1999 
sampai tahun 2000 dan verifikasi lapangan (ground check) tahun 2001. Sedangkan Trees 
Project, menghasilkan peta tutupan hutan Indonesia tahun 2000 skala 1 : 5.500.000, publikasi 
tahun 2002. Metode yang digunakan adalah klasifikasi multispektral menggunakan citra satelit 
SPOT Vegetasi (resolusi 1 km).

Pada tahun 1989, WCMC mengeluarkan data dan mengelompokkan hutan di Indonesia ke 
dalam 13 klasifikasi. Selanjutnya pada tahun 2000/2001, WCMC melakukan penghitungan 
tutupan hutan di Indonesia dengan membaginya ke dalam tiga kelompok, yaitu: hutan, non 
hutan, tidak ada data (tertutup awan).

Food Agriculture Ogranization (FAO) juga mengeluarkan data dengan klasifikasi tutupan hutan 
dan lahan lainnya yang dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: hutan (forest), lahan berkayu 
lainnya (other wood land), lahan lainnya (other land). Lahan lainnya dengan tutupan tanaman 
(other land with tree cover) merupakan sub kelompok dari lahan lainnya (other land). Selain 
penyebutan tiga kelompok di atas, ada juga yang dinamakan dengan tubuh air (inland water 
bodies), seperti: sungai utama, danau dan waduk. Berdasarkan analisis FAO tahun 2007, 
tutupan hutan Indonesia pada tahun 2005 hanya sekitar 88,5 juta hektare atau sekitar 46,5 
persen dari total wilayah.

Hansen, et. al., 2013 mengeluarkan data klasifikasi tutupan hutan yang didasarkan pada definisi 
hutan sebagai tutupan pohon dengan tinggi vegetasi lebih tinggi dari lima meter dan tutupan 
kanopi lebih besar dari 30 persen. Data yang digunakan adalah citra satelit landsat.

Margono et al 2012. Mengeluarkan data dengan klasifikasi tutupan hutan alam yang terbagi 
dalam primary intact forestdan primary degraded forest. Berdasarkan analisis yang dilakukan, 
luas hutan di Indonesia pada tahun 2012 sekitar 92,4 juta hektare.



Terkait dengan sumber data yang beragam serta berbagai kendala teknis tersebut, Badan 
Informasi Geospasial (BIG, sebelumnya bernama Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan 
Nasional/Bakosurtanal) mengatasi persoalan peta dasar dan skala melalui kesepakatan 
bersama berbagai kementerian. Namun persoalan batasan yang berbeda masih sulit dihindari 
akibat kebutuhan sektoral yang berbeda pada masing-masing kementerian. Seringkali ditemui 
peta yang dibuat secara sektoral saling tumpang tindih, bahkan masing-masing membuat peta
dalam tema yang sama. Situasi ini mengambarkan betapa lemahnya koordinasi kegiatan 
pemetaan dan belum tersedianya sistem informasi yang terintegrasi yang didukung oleh semua 
lembaga sektoral di dalam tubuh pemerintahan. Dampaknya masyarakat pengguna peta turut 
mengalami kesulitan dalam menentukan acuan peta-peta tematik dari sumber yang resmi.

Sumber: Potret Keadaan Hutan Indonesia, 2001; Studi Pemetaan Tutupan Lahan Papua, 2001; 
State of the World’s Forests, 2007; Ringkasan Kegiatan Lokakarya Metode Penghitungan 
Deforestasi Hutan di Indonesia (UKP-PPP 2014); Margono et al (2014) Primary Forest Cover Loss 
in Indonesia Over 2000-2012



Kotak 3. Deforestasi di Kabupaten Merauke, Papua

Pada bulan Agustus 2010, Pemerintah Indonesia meluncurkan Merauke Integrated Food and 
Energy Estate atau dikenal dengan MIFEE. Pemerintah menyediakan lahan seluas 2,5 juta 
hektare di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, untuk mendukung mega proyek pembangunan 
pangan dan energi nasional tersebut.

Perusahaan yang berminat melakukan investasi hingga tahun 2013 tercatat 36 perusahaan yang 
mendapatkan izin lokasi seluas 1,5 juta hektare. Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri dari: 9 
perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan luas 280 ribu hektare, 9 perusahaan Hutan 
Tanaman Industri dengan luas 760 ribu hektare, 15 perusahaan perkebunan tebu dengan luas 
450 ribu hektare, dan 3 perusahaan tanaman pangan seperti singkong, padi, kedelai, dan jagung 
dengan luas 82 ribu hektare.

Selama tiga tahun beroperasi, MIFEE bukannya menguntungkan bagi masyarakat Malind dan 
Yeinan, malahan menjadi penyebab bagi hancurnya hutan tempat masyarakat berburu, 
mengambil sagu, gambir dan damar, serta menyebabkan terjadinya konflik antar desa, antar 
marga ataupun antar individu.

Tabel 5. Potret Kondisi Hutan Alam di Kabupaten Merauke 2013

Sumber:Forest Watch Indonesia 2014

Pemerintah tidak belajar dari kesalahan pada tahun 1995 ketika membangun Mega Proyek 
Pengembangan Lahan Gambut (PPLG) 1 juta hektare di Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan 
PPLG adalah untuk program swasembada pertanian tanaman pangan beras. Proyek PPLG bisa 
dikatakan gagal, dan mengakibatkan pembongkaran gambut tebal, penggusuran kebun rotan, 
rusaknya kolam ikan tradisional (beje)/sungai/handil, hilangnya mata pencaharian penduduk, 
musnahnya flora dan fauna khas yang dilindungi serta mengakibatkan kebakaran hutan. Saat ini 
beberapa inisiatif pemerintah dan non-pemerintah dilakukan untuk memperbaiki lahan 
peninggalan Mega Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PPLG) yang telah rusak.

Sumber: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamantan Hutan dan Iklim Global: Briefing Paper 
Evaluasi Tiga Tahun Kebijakan Moratorium dan Perlindungan Ekosistem Gambut Indonesia,
Tugas Utama Pemimpin Indonesia Baru, Jakarta, 2012

http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2015/05/MIFEE.jpg


Kotak 4.Perambahan dan Kebakaran yang Marak di Taman Nasional Tesso Nilo

Kawasan Hutan Negara Tesso Nilo dengan luas 167.618 hektare merupakan hutan dataran 
rendah tersisa di Riau yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Sebagian 
kawasan hutan tersebut, seluas 83.068 hektare ditunjuk oleh Menteri Kehutanan menjadi 
taman nasional pada tahun 2004 dan diperluas pada tahun 2009.

Taman Nasional Tesso Nilo sebelumnya merupakan Hutan Produksi Terbatas sehingga kawasan 
ini merupakan daerah bekas tebangan. Perambahan di kawasan hutan ini marak terjadi, diubah 
menjadi perkebunan kelapa sawit baik sebelum kawasan tersebut ditunjuk menjadi taman 
nasional ataupun setelah menjadi taman nasional dengan memanfaatkan akses jalan yang 
dibangun perusahaan.

Dari total luas taman nasional tersebut, kerusakan hutan akibat perambahan sudah melebihi 43 
ribu hektare (menurut citra satelit Landsat April 2013). Sisa hutan yang relatif baik seluas 24 
ribu hektare, dan 15 ribu berupa semak belukar. Sebagian besar lahan telah dikonversi menjadi 
kebun kelapa sawit secara ilegal yang umumnya dimiliki petani bermodal besar karena rata-rata 
kepemilikan kebun adalah lebih dari 50 hektare.

Lebih dari 50 persen hutan alam di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo telah beralih fungsi 
secara non-prosedural yang sebagian besar menjadi kebun kelapa sawit. Perambahan di
kawasan hutan Tesso Nilo disebabkan antara lain kurangnya perlindungan oleh pemegang izin 
HP, HTI dan HPH, dan adanya dua koridor HTI PT. RAPP di tengah kawasan hutan yang 
dimanfaatkan sebagai akses untuk masuk kawasan hutan Tesso Nilo.

Kerusakan Taman Nasional Tesso Nilo juga diakibatkan oleh kebakaran hutan yang terjadi 
setiap tahun. Tiga titik panas muncul di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo di awal 
tahun 2013 ini. Titik panas ini terdeteksi mulai tanggal 3 hingga 7 Januari 2013 silam lewat 
pemantauan satelit NASA-MODIS. Pendeteksian titik-titik panas ini menunjukkan bahwa 
sejumlah peristiwa kebakaran hutan masih terjadi di dalam kawasan taman nasional ini, apalagi 
setelah perambahan kawasan untuk pemukiman dan lahan perkebunan kelapa sawit.

Sumber: Mongabay, 2013



Kotak 5. Bongkar Praktik Mafia Kehutanan

Hutan Indonesia dirusak secara sistematis dan terorganisir oleh para pejabat dan investor 
nakal. Praktik korupsi di sektor kehutanan terjadi di seluruh Indonesia. Praktik ini tidak hanya 
illegal logging, tapi juga korupsi perizinan yang mengakibatkan hilangnya hutan (deforestasi). 
Deforestasi terjadi terutama karena praktik konversi dan alih fungsi kawasan hutan yang 
melanggar aturan (ilegal). Konversi dilakukan dengan mengubah hutan menjadi perkebunan 
dan pertambangan. Di Kalimantan Tengah, 7,8 juta hektare hutan telah berubah menjadi 
perkebunan kelapa sawit, areal tambang, dan bentang alam lainnya yang bukan hutan (Laporan 
Tim Terpadu Revisi RTRWP Kalteng, 2009).

Terdapat sejumlah permasalahan penerapan hukum dan kebijakan yang mengakibatkan praktik 
kejahatan kehutanan dan alih fungsi hutan masih tetap berlangsung: daya penegakan kebijakan 
masih lemah (hukum dan penegak hukum), komitmen pemerintah dan pengusaha masih 
lemah, ketimpangan kepentingan dalam penerapan kebijakan, kepentingan pemerintah atas 
kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan perkebunan besar, serta dominasi 
kepentingan pengusaha atas penerapan kebijakan pelepasan kawasan hutan.

Selain itu juga muncul tumpang tindih otoritas berkaitan dengan konversi hutan. Hal ini 
dibuktikan dengan tidak harmonis dan tidak sinkronnya hukum dan kebijakan. Disharmoni 
kebijakan perundang-undangan (perkebunan, kehutanan, lingkungan, tata ruang, otonomi 
daerah) menghasilkan tumpang tindih otoritas. Sehingga pemerintah sulit untuk melakukan 
perlindungan, perencanaan, pengelolaan, pengawasan, penegakan hukum dan pemulihan.

Euforia otonomi daerah mengakibatkan pemerintah daerah kebablasan mengeluarkan izin-izin 
perkebunan dan pertambangan. Data Save Our Borneo dan Silvagama menunjukkan adanya 
pelanggaran izin perkebunan dan atau pertambangan yang dikeluarkan oleh seluruh Bupati di 
Kalimantan Tengah. Bahkan di konsesi HPH Austral Byna di Barito Utara, Kalimantan Tengah 
juga diberikan 23 izin usaha perkebunan dan 47 kuasa pertambangan oleh Bupati setempat. Di 
Riau, 4 bupati mengeluarkan 37 izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (dulu 
bernama HTI) yang melanggar ketentuan.

Sumber: Siaran Pers Koalisi Pemantau Mafia Kehutanan: Forest Watch Indonesia (FWI), WALHI, 
JIKALAHARI, JATAM, Save Our Borneo (SOB), Indonesia Corruption Watch (ICW), Sawit Watch, 
Kontak Rakyat Borneo, SILVAGAMA, 2010



Kotak 6.Penundaan Pemberian Izin Baru di Provinsi Kalimantan Tengah

Di akhir tahun 2010, Provinsi Kalimantan Tengah dipilih menjadi provinsi percontohan untuk 
proyek Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan atau yang dikenal dengan 
REDD+(Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) di Indonesia. Pada 
pertengahan tahun 2011, upaya penurunan emisi tersebut diperkuat dengan kebijakan 
Penundaan Pemberian Izin Baru (PPIB), yang diberlakukan di Kawasan Konservasi, Hutan Primer 
dan Lahan Gambut di seluruh Indonesia.

Pada Oktober 2012, Forest Watch bekerja sama dengan Greenpeace Indonesia melakukan 
pengujian di lapangan terhadap efektivitas penerapan kebijakan PPIB. Pengujian lapangan ini 
dilakukan karena berdasarkan hasil analisis Forest Watch Indonesia dalam periode 2000-2009, 
Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengalami kehilangan hutan alam mencapai 2 juta hektare, 
tertinggi di seluruh Indonesia.

Gambar 14. Kondisi Lahan Hutan dan Gambut di Dalam Wilayah Indikatif PPIB Revisi III

Pengujian ini menemukan bahwa di dalam wilayah PPIB di Kalimantan Tengah masih terdapat 
izin konsesi perkebunan yang aktif beroperasi dan praktik pembukaan lahan. Temuan ini 
mengindikasikan bahwa deforestasi masih tetap terjadi ketika kebijakan moratorium telah 
diterapkan oleh pemerintah. Di beberapa titik di Kabupaten Kapuas dan Sampit, pembukaan 

http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2015/05/PIPIB_Kalteng.jpg


lahan hutan dan gambut diidentifikasi berada di dalam konsesi perkebunan kelapa sawit. 
Kondisi ini mencerminkan bahwa kebijakan moratorium belum efektif mencegah degradasi dan 
deforestasi sejalan dengan komitmen Indonesia dalam upaya menurunkan emisi gas rumah 
kaca.

Sumber :Siaran Pers Greenpeace-FWI: Greenpeace Mendesak Presiden SBY Fokus pada 
Perlindungan Hutan dengan Memperkuat Moratorium, Jakarta, 2012


