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BAB II 

PERAN PEMERINTAH TERHADAP HUTAN INDONESIA 

Pada bab ini akan mamaparkan mengenai peran pemerintah terhadap hutan 

di Indonesia sebagai tujuan negara Indonesia dalam mewujudkan pemerintah yang 

baik (Indonesia Good Governance) sebagai kepentingan yang harus diwujudkan 

oleh negara dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah terkait dengan isu 

lingkungan hidup di Indonesia sehingga akan dibahas bagaimana kondisi hutan 

Indonesia sebagai salah satu bagian dari sumber kekayaan alam yang patut dijaga 

kelestariannya. Alasan utama mengkaji hutan Indonesia karena hutan merupakan 

bagian penting dari lingkungan hidup serta kekayaan alam yang dimiliki negara 

Indonesia.  

Bab ini selanjutnya dibagi menjadi 3 sub-bab, yang diawali dengan 

pembahasan kondisi hutan Indonesia yang akan mengkaji mulai dari sejarah 

hingga masa depan dari ekosistem hutan Indonesia dan juga kondisi Ekosistem 

hutan Leuser Aceh yang merupakan salah satu dari hutan Indonesia yang 

memiliki potensi dan keanekaragaman hayati yang penting untuk dikaji dan dijaga 

kelestariannya sebagai sasaran dari penelitian yang akan dibahas. Dilanjutkan 

dengan kajian sub-bab Indonesia dalam mewujudkan MDGs yang akan mengkaji 

tentang Program-program dari MDGs, Tujuan Indonesia dalam MDGs dan 

keterkaitan lingkungan hidup dengan MDGs. Terakhir, mengenai peran 

pemerintah Indonesia dalam menjaga kawasan ekosistem hutan Indonesia dan 

membahas hal yang menjadi kendala yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia 
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sehingga menerima tawaran kerjasama oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui 

USAID. 

2.1. Sejarah dan Masa Depan Ekosistem Hutan Indonesia 

Hutan adalah bagian dari kebutuhan mutlak makhluk hidup sebagai 

sumber daya alam yang sangan penting bagi semua makhluk hidup didunia ini, 

berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini adalah pembahasan tentang 

salah satu jenis hutan yaitu hutan Tropis, hutan tropis ini sangat dibutuhkan 

sebagai penyerapan oksigen, sebagai penjaga stabilitas iklim akibat polusi udara 

dan pemanasan global yang disebabkan seperti asap kendaraan bermtor, efek 

pantulan rumah kaca dan polusi lainnya yang memiliki potensi besar untuk 

mengundang terjadinya Global Warming (pemanasan global). 

Melihat Berdasarkan kondisi iklim dan topografi yang diketahui, keadaan 

hutan Indonesia bisa saja masih menjadi hutan tertutup apabila masyarakat tidak 

perlu membuka hutan untuk kebutuhan pertanian, infrastruktur dan pemukiman, 

untuk luas tutupan hutan Indonesia itu tidak dapat dijelaskan secara pasti untuk 

ukuran luasnya. Namun berdasarkan estimasi potensi vegetasi (yaitu luas kawasan 

yang kemungkinan tertutup berbagai tipe hutan dan dengan mempertimbangkan 

kondisi iklim dan lingkungan serta intervensi manusia) dapat disimpulkan bahwa 

hampir seluruh wilayah Indonesia dulu tertutup oleh kawasan hutan.34 

                                                 

 

34 Kondisi dan Perubahan Tutupan Hutan Indonesia, diakses dalam 

https://www.wri.org/sites/ default/files/pdf/indoforest_chap2_id.pdf  (27/03/2016 11:14 WIB). 

https://www.wri.org/sites/%20default/files/pdf/indoforest_chap2_id.pdf
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Hutan tropis didunia ini demikiannya didominasi oleh berbagai tipe hutan 

tergantung kepada perbedaan faktor iklim, tanah, dan biogeografi terutama hutan 

basah tropis didaerah dataran rendah, dari jaman dahulu hutan belantara tropis 

telah diganggu oleh manusia sejak kemunculannya dididaerah tropis, masyarakat 

demikian ini mengelola hutan atas dasar hasil berkelanjutan, dengan teknik yang 

relatif sederhana serta pengetahuan canggih tentang lingkungan fisik dan biotik. 

Awalnya hutan-hutan ini dipakai terutama untukperburuan, pencarian ikan, dan 

pemngumpulan makanan lainnya dalam skala kecil, sambil melakukan 

perpindahan lahan perladangan. Seiring perkembangannya dalam perpindahan 

perladangan area hutan ditebang untuk dijadikan sebagai lahan pertanian dan 

pemukiman, kayunya yang dipakai sebagai bahan bangunan, perkakas dan hail 

kerajinan, bahan-bahan dan pupuk.35  

Hutan Indonesia bila ditinjau dari aspek geografis, sumber daya hutan 

Indonesia terletak disekitar garis khatulistiwa dan terbesar diribuan kepulauan, 

yang berada didua benua yaitu Asia dan Australia. Perkembangan pembangunan 

kehutanan pada masa lalu, telah merubah banyak wajah wajah Indonesia, 

kebakaran hutan, penebangan liar, perladangan yang berpindah, dan penurunan 

keragaman hayati adalah serita yang melekat pada hutan Indonesia. Fenomena 

tersebut telah melekat pada hutan Indonesia.36 Dan fenomena tersbut tentu saja 

                                                 

 

35 Polunin Nicholas, Teori Ekosistem dan Penerapannya, Gadjah Mada University Press, 

Yogyakarta: 1997. hal. 219-221. 
36 Dodi nandika, April 2005, Hutan bagi Ketahanan Nasional. Universitas 

Muhammadiyah Surakarta: Muhammadiyah University Press. hal.36. 
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mempengaruhi citra bangsa dalam kehidupan masyarakat Internasional dalam 

memandang Indonesia dari aspek kehutanan khususnya.  

2.1.1. Kondisi Hutan Indonesia 

Hutan adalah sumberdaya alam yang strategis. Oleh karenanya hutan 

seharusnya dikelola secara berkelanjutan agar dapat memberi manfaat sebesar-

besarnya bagi rakyat Indonesia, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 

1945. Prasyarat menuju pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan, tidak 

terlepas dari kebutuhan data dan informasi yang lengkap, terpercaya dan terkini. 

Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah kondisi tutupan hutan dan 

penggunaan lahan. Informasi ini menjadi landasan ketika hendak merencanakan, 

memanfaatkan dan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan sumberdaya hutan, 

yang mampu menjamin kelestarian hutan dan peningkatan kemakmuran rakyat.37 

Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki hutan tropis 

yang paling luas dan tinggi tingkat keanekaragaman hayatinya di dunia. Indonesia 

juga sebagai negara dengan tingkat jumlah penduduk yang tinggi, sehingga tidak 

heran jika setidaknya ada sekitar Puluhan juta masyarakat Indonesia 

mengandalkan hidup dan mata pencahariannya dari hutan, baik dari 

mengumpulkan berbagai jenis hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

mereka atau bekerja pada sektor industri pengolahan kayu. Selama ini kekayaan 

dan keanekaragaman hutan tropis tersebut telah dimanfaatkan secara langsung 

                                                 

 

37Forest Watch Indonesia, Potret Keadaan Hutan Indonesia Tahun 2009-2013, hal. 05, 

diakses dalam http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2015/05/PKHI-2009-2013_update__sz.pdf 

(27/03/2016, 11:14 WIB).  

http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2015/05/PKHI-2009-2013_update__sz.pdf
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maupun tidak langsung untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, 

masyarakat, dan negara Indonesia.38  

Hutan tropis negara Indonesia menjadi kekayaan alam yang tidak ternilai 

harganya sebagai anugrah yang dimiliki, ini disebabkan karena hutan ini 

merupakan habitat flora dan fauna dengan jumlah yang melimpah bahkan tidak 

tertandingi oleh negara lain walaupun memiliki jumlah ukuran luas hutan yang 

sama, bahkan hingga saat ini hampir setiap ekspedisi ilmiah yang dilakukan di 

hutan tropis Indonesia selalu menghasilkan penemuan spesies baru.39 

1.1.1.1 Tutupan Hutan Alam Indonesia 

Kementerian Kehutanan sebagai lembaga penyedia data resmi 

kehutanan mengatakan bahwa kelemahan tata kelola telah menyebabkan 

tutupan hutan Indonesia terus berkurang. Di tahun 2004, tutupan hutan 

diperkirakan sekitar 94 juta hektare atau 50 persen dari total luas lahan di 

Indonesia dan terus berkurang menjadi 90 juta hektare di tahun 2012.  

Sedangkan tahun 2007 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan 

interpretasi citra Landsat-7 ETM+, dan memperlihatkan bahwa tutupan hutan 

pada seluruh pulau di Indonesia berkurang menjadi sekitar 83 juta ha.40 

Pengelompokan tutupan hutan adalah seluruh hutan alami yang 

terlihat, baik di dataran rendah, perbukitan, pegunungan maupun pesisir yang 

                                                 

 

38 Ibid,.  
39 Potret Keadaan Hutan Indonesia, Laporan tentang Keadaan Hutan Indonesia ini adalah 

hasil karya Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch (GFW), diakses dari 

http://fwi.or.id/publikasi/potret-keadaan-hutan-indonesia/ (27/03/2016 11:14 WIB). 
40 Departemen Kehutanan: Statistik Kehutanan Indonesia, 2004, dalam Op, Cit.. Forest 

Watch Indonesia, Potret Keadaan Hutan Indonesia Tahun 2009-2013, hal. 05. 

http://fwi.or.id/publikasi/potret-keadaan-hutan-indonesia/
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belum maupun sudah menampakkan adanya penebangan/pembukaan dengan 

intensitas rendah. Tidak ada pembedaan antara hutan alam primer maupun 

hutan alam sekunder, ka tegakan, dan keterkaitan dengan aktivitas manusia 

tidak menghilangkan arti sebagai sebuah tutupan hutan yang masih alami. 

Selain itu ketersediaan informasi (blok-blok pengamatan di lapangan sebagai 

acuan dalam menentukan kondisi struktur atau komposisi tegakan) dan 

sumberdaya untuk menentukan tingkatan yang menjadi pembeda antara 

tutupan hutan primer dan tutupan hutan sekunder juga menjadi kesulitan bagi 

FWI dalam mendelineasi perbedaan antara kedua kelompok hutan tersebut. 

Analisis FWI menemukan bahwa sampai dengan tahun 2013 luas tutupan 

hutan alam di Indonesia adalah 82 juta hektare atau sekitar 46 persen dari luas 

daratan Indonesia. 41 

Persentase tutupan hutan alam terhadap total luas daratan sebenarnya 

tidak bisa menggambarkan kondisi daya dukung hutan terhadap daratan yang 

sesungguhnya. Pemotretan kondisi hutan alam di Indonesia sesungguhnya 

harus mempertimbangkan kondisi Indonesia yang adalah negara kepulauan; 

masing masing gugus pulau besar memiliki karakter alam yang berbeda 

sedangkan pulau pulau kecil memiliki kerentanan lingkungan yang khas pula 

dan membutuhkan daya dukung hutan secara tertentu, dapat dilihat jika dasar 

pembedaan dengan merujuk pada kondisi struktur. 

 

                                                 

 

41 Ibid., hal.09 
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Tabel 1  

Kondisi Tutupan Hutan Alam Indonesia Tahun 2009 dan 2013 (ribu hektare) 

Pulau Luas Daratan Tutupan Hutan 

Alam 2009 

Tutupan Hutan 

Alam 2013 

Sumatera 46.616 12.610 11.344 

Jawa 12.743 1.002 675 

Bali & Nusa Tenggara 7.137 1.350 1.188 

Kalimantan 53.099 28.146 26.604 

Sulawesi 18.297 9.119 8.928 

Maluku 7.652 4.577 4.335 

Papua 34.632 12.610 29.413 

Total 180.177 30.066 82.487 

(Sumber: Potret Keadaan Hutan Periode 2000-2009; Analisis Citra Satelit ETM+7, 2014). 

 

Berdasarkan Tabel 2.1, luas tutupan hutan alam sampai dengan tahun 

2013, secara berurutan adalah Papua 29,4 juta hektare, Kalimantan 26,6 juta 

hektare, Sumatera 11,4 juta hektare, Sulawesi 8,9 juta hektare, Maluku 4,3 

juta hektare, Bali dan Nusa Tenggara 1,1 juta hektare, dan Jawa 675 ribu 

hektare. Artinya sampai dengan tahun ini Papua masih merupakan pulau 

dengan tutupan hutan alam terluas di Indonesia. 

Berdasarkan dari dalam gambar, diketahui bahwa setiap provinsi, 25 

persen luas hutan alam Indonesia berada di Provinsi Papua, 15 persen berada 

di Provinsi Kalimantan Timur, 11 persen di Provinsi Papua Barat, 9 persen 

berada di Provinsi Kalimantan Tengah, 7 persen d Provinsi Kalimantan Barat, 
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5 persen di Provinsi Sulawesi Tengah, 4 persen di Provinsi Aceh dan 3,2 

persen di Provinsi Maluku (selengkapnya di Lampiran 1). 

Melihat sumberdaya hutan di Indonesia tidak dapat terlepas dari 

kebijakan penataan ruang kehutanan maupun fungsi dari kawasan hutan itu 

sendiri. Kementerian Kehutanan pada tahun 2013 menyatakan bahwa 

Kawasan Hutan Negara meliputi sekitar 127 juta hektare atau 66,9 persen dari 

total wilayah daratan Indonesia. Luas Kawasan Hutan Negara ini tentunya 

perlu diperiksa dan dikoreksi mengingat ketidaksesuaiannya dengan angka-

angka terakhir tutupan luas hutan, dan dengan memperhatikan berbagai 

perkembangan terakhir berkaitan dengan turunan dan pelaksanaan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2012 dalam perkara pengujian Undang-

Undang No 41/1999 tentang Kehutanan yang mengeluarkan hutan adat dari 

Kawasan Hutan Negara.42 

1.1.1.2 Kondisi Tutupan Hutan Alam pada Lahan Gambut 

Lahan Gambut mendapat perhatian istimewa dari pemerintah. Tidak 

tanggung tanggung, pemanfaatan jenis lahan ini secara khusus diatur sekaligus 

oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Kementerian 

                                                 

 

42 Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. 2014. Eksekutif Data 

Strategis Kehutanan 2013. Jakarta: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, 

diakses dalam http://silk.dephut.go.id/ index.php/article/vnews/86 (25/03/2016, 19:22 

WIB).  

http://silk.dephut.go.id/%20index.php/article/vnews/86
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Lingkungan Hidup.  Bahkan pengaturannya hingga Peraturan Pemerintah 

mengenai Pengelolaan Lahan Gambut. Terlepas dari apakah aturan-aturan 

tersebut saling berbenturan, tumpang tindih atau justru saling meniadakan, 

tetapi fakta ini menegaskan bahwa lahan gambut memiliki makna penting 

dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia.43 

Gambut memiliki karakteristik fisik yang unik. Kemampuannya 

mengikat air bisa mencapai 13 kali bobotnya sehingga mampu menjadi 

pengatur hidrologi yang hebat bagi lingkungan sekitarnya. Tetapi di sisi lain, 

gambut yang sempat terbakar akan sangat sulit dipadamkan meskipun dalam 

keadaan lembab dan justru akan menimbulkan kabut asap. Pada tahun 

1997/1998, gambut diduga sebagai penyumbang 60 persen produksi asap yang 

timbul pada kasus kebakaran hutan dan lahan di Asia Tenggara.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

43 Ibid.,  
44 Op., Cit Potret Keadaan Hutan Indonesia Tahun 2009-2013 hal.18 
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Gambar 1 

Luas Lahan Gambut dan Tutupan Hutan Alam 

Sumber: Analisis FWI (2014); Peta lahan gambut diolah dari data Wetlands Indonesia (2005-

2006). 

 

Luas lahan gambut di Indonesia adalah sekitar 19,3 juta hektare atau 

lebih dari 10 persen dari total luas daratan. Lahan gambut tersebut utamanya 

tersebar di tiga pulau besar, yaitu Sumatera, Papua, dan Kalimantan. Di 

Sumatera lahan gambut terluas berada di Provinsi Riau yaitu sekitar 4 juta 

hektare, dimana 1,1 juta hektare diantaranya masih tertutup hutan alam.45 

Kerusakan dan kehilangan hutan alam skala besar mulai terjadi di 

Indonesia sejak awal tahun 1970-an, ketika perusahaan-perusahaan 

pengusahaan hutan mulai beroperasi. Kementerian Kehutanan di dalam 

dokumen Rencana Kerja Kementerian Kehutanan tahun 2014 menyatakan 

bahwa laju deforestasi dan degradasi hutan untuk periode 2009-2011 tinggal 

450 ribu hektare dibandingkan pada periode 1998-2002 yang mencapai sekitar 

3,5 juta hektare.  Terakhir melalui sebuah siaran pers, Kementerian Kehutanan 

                                                 

 

45 Ibid., hal.19 
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menyebutkan angka deforestasi di Indonesia berada di angka 613 ribu hektare 

di tahun 2011-2012. Pada tahun 2011, FWI melalui laporan Potret Keadaan 

Hutan Indonesia periode 2000-2009 menjelaskan bahwa laju kerusakan hutan 

masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 1,5 juta hektare dalam kurun waktu tahun 

2000-2009. 46 dalam (lampiran 2) dapat dijelaskan bagaimana laju deforestasi 

berdasarkan fungsi dari hutan itu dendiri dan juga penggunaan lain menurut 

kementrian kehutanan. 

Matt Hansen dari University of Maryland, menyatakan bahwa 

Indonesia mengalami kehilangan tutupan hutan sebesar 15,8 juta hektare 

antara tahun 2000 dan 2012, peringkat kelima setelah Rusia, Brasil, Amerika 

Serikat, dan Kanada dalam hal hilangnya hutan.  Pada periode yang sama, 

Margono et al dalam laporannya yang berjudul Primary forest cover loss in 

Indonesia over 2000-2012 menyatakan bahwa rata-rata deforestasi yang 

terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2000-2012 berkisar pada angka 0,8 

                                                 

 

46 Gusti. 2009. Deforestrasi Hutan Sebabkan Jumlah Masyarakat Miskin di Sekitar Hutan 

Semakin Meluas, diakses dalam http://www.ugm.ac.id/id/berita/581-

deforestrasi.hutan.sebabkan.jumlah. masyarakat.miskin.di.sekitar.hutan.semakin.meluas 

(25/03/2016, 19:28 WIB). 

http://www.ugm.ac.id/id/berita/581-deforestrasi.hutan.sebabkan.jumlah.%20masyarakat.miskin.di.sekitar.hutan.semakin.meluas
http://www.ugm.ac.id/id/berita/581-deforestrasi.hutan.sebabkan.jumlah.%20masyarakat.miskin.di.sekitar.hutan.semakin.meluas
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juta hektare per tahun.47 Sehingga dapat diketahui bahwa tingkat deforestasi 

masih tetap tinggi. 

2.1.2. Kondisi Hutan Leuser Aceh 

Letak geografis kawasan Hutan Gunung Leuser ini berada di dua propinsi, 

yaitu Nanggroe Aceh Darussalam yang meliputi empat kabupaten yaitu: Aceh 

Tenggara, Aceh Selatan, Gayo Lues and Aceh Barat. Sedangkan kawasan Leuser 

yang berada di Propinsi Sumatra Utara, meliputi 2 kabupaten yaitu: Langkat dan 

Karo. Ekosistem dari hutan Gunung Leuser ini adalah wilayah yang secara alami 

terintegrasikan oleh faktor-faktor bentangan alam, karakteristik khas dari flora dan 

fauna, keseimbangan habitat dalam mendukung keseimbangan hidup 

keanekaragaman hayati, dan faktor-faktor khas lainnya sehingga membentuk satu 

kesatuan ekosistem tersendiri yang disebut Ekosistem Leuser.48  

Bagian Ekosistem Leuser, hutan tropis terbesar ketiga di dunia dan salah 

satu daerah yang paling kaya akan keanekaragaman hayati di Asia Tenggara 

berada di Aceh Tenggara. Bentang alam ini juga merupakan sumber bagi tujuh 

                                                 

 

47 Primary forest cover loss in Indonesia over 2000-2012, diakses dalam 

http://www.nature.com/nclimate/journal/v4/n8/full/nclimate2277.html#author-information 

(25/03/2016, 19:40 WIB). 

48 TFCA Archives, LEUSER ECOSYSTEM AND LEUSER NATIONAL PARK, diakses 

dalam http://www.tfcasumatera.org/leuser-ecosystem-and-leuser-national-park/ (02/04/2015, 

20:04 WIB). 

http://www.nature.com/nclimate/journal/v4/n8/full/nclimate2277.html#author-information
http://www.tfcasumatera.org/leuser-ecosystem-and-leuser-national-park/
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daerah aliran sungai.49 Ekosistem Leuser adalah salah satu dari bentang lahan 

yang luas yang paling kaya dari hutan-hujan tropis di dunia. Bentang lahan yang 

mencakup suatu area kira-kira 2,6 juta hektar itu terbentang dari pantai Lautan 

India hingga ke Selat Malaka, dan terdiri dari hutan dataran rendah, padang 

rumput, rawa air tawar, lembah/celah dan beberapa gunung api. Taman Nasional 

Gunung Leuser merupakan salah satu yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai 

Cagar Biosfir. Berdasarkan kerjasama Indonesia-Malaysia, juga ditetapkan 

sebagai “Sister Park” dengan Taman Negara National Park di Malaysia. Taman 

Nasional Gunung Leuser merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan pantai, dan 

hutan hujan tropika dataran rendah sampai pegunungan. Hampir seluruh kawasan 

ditutupi oleh lebatnya hutan Dipterocarpaceae dengan beberapa sungai dan air 

terjun.50 

Bagian Ekosistem Hutan Gunung Leuser adalah hutan tropis terbesar 

ketiga di dunia dan salah satu daerah yang paling kaya akan keanekaragaman 

hayati di Asia Tenggara yang berada di wilayah Aceh Tenggara, Ekosistem 

Leuser sendiri sebuah hutan dengan Luas lahan 2.600.000 hektar, yang berada 

didua provinsi di Indoneia, yaitu berada di Provinsi Sumatera Utara dan juga 

Provinsi Aceh. Adapun untuk Provinsi Aceh (Keputusan Menteri Kehutanan 

No.190/Kpts-II/2001) untuk Luas kawasan hutan dan areal penggunaan lain ± 

2.255.577 Ha, dan Provinsi Sumatera Utara (Keputusan Menteri Kehutanan 

                                                 

 

49  Bentang Alam Aceh Tenggara, Sumatera, diakses dalam alam 

http://www.ifacs.or.id/id/where-we-work/aceh tenggara-landscape-sumatra/ (26/03/2015 Pukul: 

19:47). 
50 Ibid.,  TFCA Archives, LEUSER ECOSYSTEM AND LEUSER NATIONAL PARK.  

http://www.ifacs.or.id/id/where-we-work/aceh%20tenggara-landscape-sumatra/
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No.10193/Kpts-II/2002) Luas kawasan hutan dan areal penggunaan lain ± 

384.294 Ha.51 

Sementara untuk Taman Nasional Gunung Leuser memiliki luas (792.675 

Ha) ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan pada Tanggal 23 Mei 1997 

(KepMenHut No. 276/Kpts-VI/1997), sementara ekosistem Leuser dilindungi 

melalui Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan 

Ekosistem Leuser.  Taman Nasional Gunung Leuser mengitari hamparan luas 

hutan hujan tropis, termasuk dataran rendah hutan dipterocarp, hutan hujan 

pegunungan bagian bawah dan atas, serta hutan rawa gambut.52 

Taman Nasional Gunung Leuser merupakan perwakilan tipe ekosistem 

hutan pantai, dan hutan hujan tropika dataran rendah sampai pegunungan. Hampir 

seluruh kawasan ditutupi oleh lebatnya hutan Dipterocarpaceae dengan beberapa 

sungai dan air terjun. Taman Nasional Gunung Leuser merupakan salah satu yang 

ditetapkan oleh UNESCO sebagai Cagar Biosfir. Berdasarkan kerjasama 

Indonesia-Malaysia, juga ditetapkan sebagai “Sister Park” dengan Taman Negara 

National Park di Malaysia.53 

Akan tetapi, bebrapa hal yang menjadi ancaman bagi Ancaman bagi 

keanekaragaman hayati di kawasan ekosistem leuser (KEL) adalah konversi lahan 

untuk tujuan pertanian (milik Negara, korporasi/perusahaan dan milik 

                                                 

 

51 Op., Cit.. TFCA Archives, LEUSER ECOSYSTEM AND LEUSER NATIONAL 

PARK. 
52 Ibid,. 
53 Jelajah Taman Nasional Gunung Leuser, Diakses dalam 

http://jelajahindonesia.info/jelajah-taman-nasional-gunung-leuser/. Pada Tgl 02/05/2015 Pukul 

22:10 WIB.  

http://jelajahindonesia.info/jelajah-taman-nasional-gunung-leuser/
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masyarakat), penggalian batu kapur dan penambangan skala kecil (seperti emas), 

IDPs (pengungsi internal mencapai ribuan keluarga), pertumbuhan enclave, illegal 

logging, perambahan, sawmill illegal, usaha perabot/meubel, kilang kayu, 

pembukaan jalan (pembangunan jaringan jalan “Ladia Galaska”), panglong kayu, 

perburuan satwa dan penangkapan ikan dengan menggunakan dinamit, sengatan 

listrik, potassium dan racun berbahaya lainnya. Hal ini menjadi ancaman bagi 

kelestarian keanekaragaman hayati ekosistemhutan gunung Leuser tersebut 

sehingga berpengaruh terhadap eksisstensi Hutan Gunung Leuser yang dikenal 

kaya akan keanakaragaman hayatinya. 

Terlebih lagi seiring perkembanganya, lingkungan dikawasan Hutan 

Gunung Leuser Aceh ini mengalami penurunan eksistensinya diakibatkan 

pencemaran lingkungan, peningkatan penebangan pohon liar, dan berbagai jenis 

kerusakan yang dilakukan oleh manusia dan perubahan alam. Sehingga banyak 

terjadi bencana alam disekitar daerah kawasan hutan tersebut seperti banjir 

bandang besar yang menerjang pemukiman warga, bencana tanah longsor yang 

menghambat jalur perjalanan para pengendara yang melintasi jalan akibat terputus 

serta rusaknya jalan dikawasan tersebut. Selain itu, kerusakan Hutan Gunung 

Leuser Aceh ini juga berdampak terhadap penurunan keanekaragaman hayati 

dikawasan hutan dan juga suhu udara yang terus meningkat seiring perkembangan 

waktu. 
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2.2. Peran Pemerintah Indonesia Menjaga Ekosistem Hutan Leuser 

Dalam pengelolaan hutan itu sendiri sebenarnya masih kurang optimal, hal 

ini disebabkan karena sangat tertutupnya sistem pengelolaan hutan Negara,54 

sehingga proses pengambilan keptusan mereduksi kepentingan masyarakat luas. 

Pemerintah merasa menjadi satu-satunya representasi dari Negara. Pemerintah 

memandang pihak lain, masyarakat dan dunia usaha sebagai sub ordinat yang 

harus selalu tunduk pada regulasi yang disusun tanpa partisipasinya. Banyak 

sekali intervensi yang justru kontra produktif terhadap tujuan pelestarian dan 

mendorong biaya tinggi. Intervensi pemerintah tersebut antara lain telah 

melahirkan industry kayu lapis yang beririentasi pada bahan kayu berkualitas 

tinggi dengan nilaii tambah (value added) yang relative rendah dibandingkan jenis 

industri kuyu lainnya.55 

Seiring dengan itu pengelolaan hutan juga tampak terlalu berorientasi 

kepada hasil kayu (log oriented management), kurang memperhatikan hasil hutan 

non-kayu seperti damar, buah tengkawang, minyak atsiri, tumbuhan obat, dan 

lain-lain. Akibatnya potensi sumber daya hutan kurang termanfaatkan secara 

optimal, kemudian lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap 

berbagai pelanggaran dibidang kehutan, seperti penebangan liar, perambahan 

hutan, pembakaran lahan hutan, dan lain-lain. Walaupun sebenarnya pemerintah 

telah mengatur perundangan tentang hutan Indonesia. Dan realitanya saat ini 

                                                 

 

54 Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah 

(UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 1 Ayat 4).  
55 Op,.Cit Hutan bagi Ketahanan nasional, hal 42. 
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penebangan hutan berlangsung lebih cepat dari pada usaha reboisasi dan 

erdampak pada ketidak seimbangan suplai dan demand kayu dimasa datang.56 

Tetapi dalam menjaga kawasan hutan gunung Leuser ini, pemerintah 

melakukan hal sebagai upaya untuk menjaga eksistensi dari hutan tersebut dengan 

melalui penetapan kawasan hutan Gunung Leuser sebagai Taman Nasional, sebab 

Keberadaan Taman Nasional merupakan salah satu upaya manusia yang penting 

dalam menciptakan dan menetapkan hubungan yang berkelanjutan antara manusia 

dan lingkungan alam. Taman Nasional (TN) merupakan kawasan pelestarian 

alam, yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang 

dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang 

budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Adapun Kawasan Pelestarian Alam 

didefinisikan sebagai kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di 

perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, 

pengawetan keanekaragaman jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL), serta 

pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.57  

Pada tanggal 6 Maret 1980, Menteri Pertanian mengumumkan adanya 

kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Lalu penguatan dilakukan 

dengan surat Dirjen Kehutanan No. 719/DJ/VI/1/80 tanggal 7 Maret 1980, seluas 

794.675 hektar. Status Taman Nasional selanjutnya ditetapkan pemerintah melalui 

                                                 

 

56 Ibid., hal 42-43 
57 Taman Nasional Gunung Leuser: Itropical Rainforest heritage of Sumatera. Diakses 

dari http://gunungleuser.or.id/tentang-kami/tentang-tngl/. Pada tgl 04/05/2015 Pukul 22:20 WIB.  

http://gunungleuser.or.id/tentang-kami/tentang-tngl/
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Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.096/Kpts/II/1984 (Suroso, 2007).58 

Kawasan Ekosistem Leuser terdiri dari Taman Nasional Gunung Leuser, Suaka 

Margasatwa, Hutan Lindung, Cagar Alam, dan lain-lain.59 Sebagai kawasan yang 

akan terus diteliti dan dijaga kelestariannya, dapat dilihat dari peraturan mengenai 

perlindungan ekosistem Leuser bahwa negara berperan dalam menjaga eksistensi 

agar hutan ini tidak dicemari dan mengalami kerusakan, dala, peraturan melalui 

keputusan presiden pada tahun 1998 yang terdiri dari 17 pasal yang 

ditandatangani oleh presiden Soeharto yang ditetapkan di Jakarta peraturan 

mengenai perlindungan ekosistem Leuser ini dapat diketahui bahwa negara 

berperan dalam menjaga eksistensi agar hutan ini tidak dicemari dan mengalami 

kerusakan.60 

2.2.1. Peran Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan MDGs 

Setiap waga negara memiliki tujuan yaitu mendapatkan kehidupan yang 

layak tercapai seperti yang di cita-citakan sebagai sebuah bangsa dan sebagai 

suatu negara mempunyai tujuan sebgai kepentingan yang harus dicapai. Untuk itu 

pemerintah harus berperan dalam mewujudkan semua tujuan tersebut tentunya 

                                                 

 

58 Ibid., 
59 Suroso, Y.  2007. TNGL Kawasan Konservasi Dengan Keanekaragaman Hayati Yang 

Unik.diakses dalam http://www.beritabumi.or.id. Pada tgl 04/05/2015 Pukul 22:39 WIB. 
60 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 Tentang 

Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser Tentang Konservasi Bentang Alam 

Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam www.hukumonline.com Diakses pada Tanggal 

16/03/2015 Pukul: 19:17 WIB.  

http://www.beritabumi.or.id/
http://www.hukumonline.com/
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kepentingan negara adalah untuk kesejahteraan warga negaranya untuk 

kesejahteraan bangsa dengan tercapainya Tujuan setiap keluarga yang tentunya 

menginginkan keluarga yang sehat dan bahagia, dimana setiap anggota 

keluarganya mendapatkan pendidikan yang bermutu bagi anak-anaknya. Harapan 

hidup lainnya tentunya mendapatkan sandang dan pangan yang berkecukupan 

serta memiliki sebuah rumah yang layak untuk di huni oleh seluruh anggota 

keluarganya.61 

Upaya pencapaian dari tujuan MDGs merupakan sebuah rangkaian proses 

jangka panjang yang saling berkaitan. Hal ini merupakan sesuatu yang mudah 

untuk dicapai, terutama ketika Indonesia masih berada dalam kondisi pada masa 

transisi memulihkan diri dari terjadinya krisis multidimensional yang diawali 

dengan krisis ekonomi-moneter saat itu yang terjadi pada tahun 1997, untuk 

menuju pemerintahan yang lebih demokratis dan melaksanakan reformasi 

dihampir seluruh bidang kehidupan. Hal ini membutuhkan kerjasama dari semua 

lapisan masyarakat mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dunia politik, 

dan institusi akademis. Dalam hal ini pemerintah harus memahami bagaimana 

strategi yang dilaksanakan agar dengan menjalankan program-program 

pembangunan masyarakat di Indonesia juga untuk mewujudkan tujuan 

pembangunan millennium.62 

                                                 

 

61 Peter Stalker, Millennium Development Goals : sebuah inisiatif bersama BAPPENAS 

dan UNDP dalam upaya pencapaian MDGs diIndonesia, Oktober 2008, hal.03 
62 Ibid., hal.03 
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2.2.2. Lingkungan Sebagai Tujuan Indonesia mewujudkan MDGs 

Tujuan dan target MDGs yang telah dijelaskan diatas diketahui dari 

delapan tujuan tersebut salah satunya membahas mengenai lingkungan yang 

terdapat dalam tujuan dan target MDGs yang ke tujuh yang menyebutkan 

Memastikan Keberlanjutan Lingkungan Hidup, sehingga ketika Indonesia telah 

mengambil bagian dalam kesepakatan pencapaiannya dalam MDGS maka 

Indoesia juga harus memperhatikan lingkungannya selalin untuk mewujudkan 

tujuannya dalam MDGs tetapi juga memang menjadi suatu keharusan Indonesia 

sebagai negara untuk menjaga dan melestarikan lingkungannya untuk 

kesejahteraan rakyat dan stabilitas keamanan negara. 

Sudah menjadi tanggung jawab penting bagi negara Indonesia Ini penting 

bagi Indonesia karena kita memiliki sejumlah hutan yang paling kaya dan paling 

beragam di dunia. Namun tidak untuk jangka waktu yang terlalu lama lagi hal 

tersebut akan hilang dari kita karena kerusakan hutan yang terjadi secara terus 

menerus yang digunakan untuk sektor pembangunan yang tidak terkontrol, 

terjadinya penebangan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak 

bertanggung jawab sehingga ini menjadi yang sangat disayangkan bagi kekayaan 

alam Indonesia yang terus menerus menurun secara drastic setiap periode waktu. 

Dalam data Ministry of Environment menyebutkan Selama periode 1997 

hingga 2000, kita kehilangan 3,5 juta hektar hutan per tahun atau seluas propinsi 
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Kalimantan Selatan.63 Namun demikian, menurut Departemen Kehutanan, kita 

masih memiliki 127 juta hektar kawasan hutan, yaitu sekitar dua pertiga luas 

wilayah Indonesia. Adapun Kawasan tersebut dapat dibagi kedalam beberapa 

kategori dan juga sesuai dengan tingkat perlindungan yang berbeda sesuai dengan 

kebutuhan dan keadaan yang diperlukan.64 

Kawasan hutan yang menjadi asset kekayaan alam Indonesia dibagi 

menjadi eberapa kategori mulai dari hutan yang paling terlindungi adalah hutan 

kawasan konservasi dan hutan lindung. Kawasan dengan tingkat perlindungan 

lebih rendah dibagi dalam hutan produksi yang digunakan untuk mendapatkan 

kayu atau hasil hutan lainnya, namun dengan keharusan penanaman kembali. 

Kemudian sebagai hutan yang masuk kedalam bagian hutan rentan adalah 

kawasan yang digolongkan hutan konversi, yang sesuai namanya bisa digunakan 

untuk tujuan-tujuan lain.65 

 

2.3. Keterbatasan Pemerintah Dalam Pengelolaan Hutan Indonesia 

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai peran dalam pengelolaan 

serta menjaga hutan Indonesia agar tetap terjaga kelestariannya, namun seperti 

yang telah dibahas sebelumnya dalam penelitian ini bahwa setiap peran yang 

dilakukan oleh pemerintah tidak terlepas dari berbagai kendala dalam 

                                                 

 

63 MOE, 2005. State of the Environment in Indonesia, Jakarta, Ministry of Environment, 

diakses dalam http://www.aecen.org/sites/default/files/ID_Assessment.pdf (16/02/2016, 21:05 

WIB). 
64 Op., Cit.hal.38, dalam Millennium Development Goals. 
65 Ibid,. hal.38. 

http://www.aecen.org/sites/default/files/ID_Assessment.pdf
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pencapaiannya seperti kerusakan hutan yang terus terjadi akibat pembangunan 

srta pergeseran alam itu sendiri sehingga menjadi permasalahan penting dan sulit 

untuk diatasi melihat kerusakan hutan di Indonesia telah mengalami kerusakan 

dengan tingkat yang cukup tinggi. 

Isu Deforestasi yang terjadi akibat konvensi hutan untuk berbagai sector 

kepentingan baik yang telah direncanakan maupun yang tidak direncanakan, 

selanjutanya juga degradasi hutan yang menjadi permasalahan yang terjadi akibat 

pengelolaan hutan yang tidak lestari dan sesuai dengan sebagai mestinya oleh 

pemegang izin (IUPHHK) hutan alam atau juga karena para pihak yang tidak 

memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sehingga banyaknya terjadi 

penebangan liar (Illegal Logging).66  Sehingga dapat dikatakan penebangan liar 

menjadi permasalah utama yang dihadi oleh pemerintah Indonesia dalam 

perannya untuk menjaga kelestarian hutan karena kerusakan akibat hal tersebut 

berdampak sangat signifikan. Pemerintah Indonesia juga dihadapkan dengan 

permasalahan lainnya selain dari penebangan liar yang telah merambah begitu 

luas seperti kebakaran hutan, bencana alam, pembukaan lahan perkebunan, 

pemukiman, dan lainnya. 

Hutan Indonesia telah mengalami kerusakan yang begitu meluas, dari 

120,2 juta Ha kawasan hutan negara, hamper separuhnya (46,5 & atau 55,93 juta 

hektare) tidak dikelola secara intensif. Diantaranya hutan tersebut diantaranya 

                                                 

 

66 Kementrian Kehutanan, Oktober 2011, Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan 

(KPH) : Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi, Jakarta: Debut wahana Sinergi, hal. 

14. 
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adalah 30 juta Ha hutan dibawah wewenang pemerintah daerah.67  Sehingga dapat 

dikatakan jika dalam peranannya pemerintah Indonesia masih belum maksimal 

dan memiliki keterbatasan dalam mengelola hutan Indonesia dilihat dari tingginya 

kerusakan hutan yang terjadi seiring perkembangan waktu.  

Keterbatasan kinerja dan peran pemerintah Indonesia terutama pemerintah 

daerah membutuhkan bantuan pihak lain untuk membantu dan menjaga 

kelestarian hutan Indonesia salah satunya adalah hutan Sumatera yang mana salah 

satu hutan terluas adalah Ekosistem Hutan Leuser Aceh karena dilihat dari potensi 

hutan Sumatera yang dijelaskan dalam penelitian ini dipembahasan sebelumnya 

bahwa melihat dari potensi dan eksistensi dihutan Sumatera tersebut kaya akan 

keanekaragaman hayati dan sebagai penyerap emisi karbon dunia dalam jumlah 

yang besar sehingga berpotensi sebagai paru-paru dunia.  

Permasalahan yang terjadi adalah deforestasi di kawasan hutan Sumatera 

menurut data laju deforestasi dipulau Indonesia tahun 2000-2005 bahwa Sumatera 

menjadi tinggat deforestasi tertinggi dengan rata-rata 269.100 Ha/tahun (Sumber 

Badan Planologi Kehutanan 2008).68 Kemudian dari data kerusakan hutan yang 

terjadi dalam jumlah besar adalah wewenang pemerintah daerah sehingga dalam 

hal ini pemerintah daerah dapat disimpulkan memiliki keterbatasan dalam 

menjaga kelestarian hutan sehingga membutuhkan peran dan bantuan pihak lain 

dalam berbagai upaya untuk pengelolaan hutan negara disetiap wilayah. 

                                                 

 

67 Ibid., hal., 17. 
68Ibid.,  Sumber Badan Planologi Kehutanan 2008, hal 14. 
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Pemerintah Amerika serikat kemudian menawarkan kerjasama dengan 

pemerintah Indonesia dalam bentuk pengalihan hutang luar negeri Indonesia 

terhadap Amerika Serikat untuk program pengelolaan lingkungan hutan Indonesia 

dalam program Trofical Forest Conservation Action for Sumatera (TFCA-

Sumatera) dan juga pengawasan serta bantuan pengelolaan dari pihak USAID 

dalam mengatasi kerusakan hutan yang terjadi di Sumatera terutama kawasan 

hutan Leuser Aceh sebagai kawasan hutan terbesar dipulau tersebut dan juga 

menjaga kelestarian hutan untuk masa depan yang merupakan program dibawah 

naungan USAID, melihat keadaan kerusakan hutan Indonesia yang sudah 

dikhawatirkan dan  juga adanya keterbatasan pemerintah dalam pengelolaan hutan 

tersebut maka Indonesia menerima tawaran kerjasama dengan Amerika Serikat.. 

 


