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I. LATAR BELAKANG 

 

Laporan ini merupakan penegasan teknis berbasis data empiris dari Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengenai sumber deforestasi tertinggi 

di Tanah Papua pada areal Pelepasan Kawasan Hutan (PKH). 

 

KLHK perlu kembali menekankan bahwa hampir seluruh deforestasi di areal 

PKH di Provinsi Papua dan Papua Barat bukan bersumber dari SK PKH yang 

diterbitkan oleh Kepala BKPM dan Menteri LHK Siti Nurbaya dalam 

pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

 

Laporan ini membahas tingkat deforestasi terhadap sebaran hutan alam pada 

luas areal total PKH di kedua provinsi tersebut yang diterbitkan oleh Kepala 

BPKPM dan Menteri Siti Nurbaya dalam kurun waktu 2015-2019 seluas 269.132 

hektar melalui penerbitan 17 SK PKH, yang sebarannya ditunjukkan oleh peta 

berikut. 

 
Perlu ditegaskan bahwa 12 dari 17 SK PKH tersebut merupakan kelanjutan 

proses dari persetujuan prinsip yang telah diberikan oleh pemerintahan 

sebelumnya. 

 

Dari areal total 17 SK PKH seluas 269.132 hektar yang diterbitkan selama 

periode 2015-2019 tersebut, seluas 87.375 hektar di antaranya (32,47%), 

merupakan total luas areal PKH yang persetujuan prinsip dan SK PKH-nya 

100% diterbitkan pada periode 2015-2019. 
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Laporan ini membahas deforestasi yang terjadi pada tahun 2015 dan 

deforestasi kumulatif selama periode 2015-2019 di Tanah Papua pada areal 

total 17 SK PKH yang diterbitkan oleh Kepala BPKM dan Menteri LHK Siti 

Nurbaya dalam rentang waktu 2015-2019 seluas 269.132 hektar. 

 

 

II. SUMBER DEFORESTASI TERTINGGI TAHUN 2015 

 

Sebelum diterbitkannya 17 SK PKH pada periode 2015-2019 dengan luas total 

269.132 hektar, data tahun 2013 menunjukkan bahwa masih tersebar 204.088 

hektar hutan alam, atau 75,83% dari luas areal total 17 SK PKH 

tersebut. Sisanya, sebesar 24,17%, tidak termasuk tutupan hutan alam, seperti 

ditunjukkan pada grafik berikut. 

 

 
 

Hutan alam seluas 204.088 hektar ini merupakan hutan alam yang menjadi 

pokok bahasan terhadap laju deforestasi pada areal total 17 SK PKH yang 

diterbitkan dalam periode waktu 2015-2019. 

 

Pada tahun 2015, sebaran hutan alam pada areal total 17 SK PKH yang 

diterbitkan pada periode 2015-2019 tersebut, terbukti masih sangat signifikan, 

mencapai 203.879 hektar. Angka tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi 

deforestasi seluas 209 hektar, atau terjadi penurunan hutan alam sebesar 0,1% 

dari total luas hutan alam pada areal total 17 SK PKH, seperti ditunjukkan pada 

grafik berikut. 
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Dengan demikian, maka sumber deforestasi tertinggi pada tahun 2015, sama 

sekali bukan berasal dari areal total 17 SK PKH yang diterbitkan oleh Kepala 

BKPM dan Menteri LHK Siti Nurbaya selama periode 2015-2019. 

 

Ini mempertegas bahwa hampir 100% dari luas deforestasi tahun 2015 yang 

berasal dari seluruh areal PKH di Tanah Papua terjadi di luar areal total 17 SK 

PKH yang diterbitkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo selama periode 

2015-2019.  

 

 

III. SUMBER DEFORESTASI TERTINGGI PERIODE 2015-2019 

 

Selama 2016-2019, luas deforestasi pada areal total 17 SK PKH mencapai 2.202 

hektar, atau terjadi penurunan luas hutan alam pada kurun waktu tersebut 

sebesar 1,08%% dari total luas hutan alam di areal total 17 SK PKH tersebut. 

 

Dari hutan alam yang tersebar pada areal total 17 SK PKH seluas 203.879 

hektar di tahun 2015 tersebut, pada tahun 2019 masih terdapat 201.677 

hektar. Ini artinya, luas hutan alam pada areal total 17 SK PKH di Tanah Papua 

selama 2016-2019 berkurang 1,08%, seperti ditunjukkan oleh grafik berikut. 
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Dengan demikian, hingga tahun 2019, masih terdapat 201.677 hektar hutan 

alam, setara 98,82% dari 204.088 hektar yang merupakan luas total hutan 

alam pada areal total 17 SK PKH. 

 

Secara kumulatif, maka total luas penurunan hutan alam pada tahun 2015 

hingga 2019, mencapai 2.411 hektar. Ini artinya, terjadi penurunan luas hutan 

alam selama periode 2015-2019 tersebut sebesar 1,18% dari total luas hutan 

alam pada areal total 17 SK PKH, seperti ditunjukkan oleh grafik berikut. 

 

 
 

Angka tersebut sekaligus mempertegas bahwa hampir 100% deforestasi di 

Tanah Papua selama 2015-2019 terbukti sama sekali bukan berasal dari areal 

total 17 SK PKH yang diterbitkan oleh Kepala BPKM dan Menteri LHK Siti 

Nurbaya dalam periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. 
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IV. PERKEMBANGAN DEFORESTASI TERKINI 

 

Mengacu pada data satelit USGS dan Sentinel Hub liputan akhir Januari hingga 

awal Februari 2021, dari total 201.677 hektar hutan alam yang masih tersebar 

di areal total 17 SK PKH pada tahun 2019 tersebut, mendekati 100% masih 

berupa tutupan hutan alam hingga kini. 

 

Ini artinya selama 2019-2020, terjadi deforestasi hampir nihil pada areal total 

17 SK PKH tersebut. Ini sekaligus mempertegas bahwa selama pandemi ini, 

luas deforestasi pada areal total 17 SK PKH tersebut terbukti hampir nihil, 

setidaknya hingga akhir Januari/awal Februari 2021. 

 

 

V. PEMANTAUAN TERHADAP HUTAN ALAM PADA AREAL SK PKH 

PERIODE 1992-2019 

 

Terhadap sebaran hutan alam pada areal total seluruh SK PKH yang diterbitkan 

pada periode 1992-2019, terutama yang peruntukannya untuk pembangunan 

perkebunan sawit, telah ditempuh langkah korektif dengan mengidentifikasi 

tutupan hutan alam bernilai konservasi tinggi, termasuk di dalamnya hutan 

yang berkarbon stok tinggi, untuk kemudian diklasifikasikan sebagai areal 

potensial bagi hutan konservasi yang tersebar pada areal PKH tersebut. 

 

Pada tahap awal, KLHK telah mengidentifikasi terdapatnya hutan alam seluas 

1,26 juta hektar yang masih terbentang di Tanah Papua, pada areal SK PKH 

yang diterbitkan selama periode 1992-2019 tersebut. 

 

Hasil pemantauan berbasis data satelit yang dilakukan mulai akhir 

September/awal Oktober 2018 hingga akhir Januari/awal Februari 2021 

menunjukkan bahwa terdapat deforestasi seluas 2.645 hektar dari 1,26 juta 

hektar, atau terjadi penurunan luas hutan alam sebesar 0,21%. Dengan kata 

lain, masih terbentang hutan alam hingga 99,79% pada areal 1,26 juta hektar 

tersebut di Tanah Papua. 

 

Langkah pemantauan tersebut merupakan bagian dari tindaklanjut 

pelaksanaan Inpres Moratorium Sawit (yang diterbitkan Presiden Joko Widodo 

pada 19 September 2018), mengingat hingga kini belum ada usulan dari kepala 

daerah kepada Menteri LHK untuk mengembalikan areal SK PKH  yang masih 

berhutan di wilayah administratifnya guna dikembalikan sebagai kawasan 

hutan. 
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KLHK terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan deforestasi, baik 

melalui pemantauan berbasis satelit maupun dengan observasi lapangan pada 

tingkatan tertentu, terhadap 1,26 juta hektar hutan alam yang masih tersebar 

pada areal PKH yang peruntukannya untuk perkebunan sawit tersebut. 

 

 

VI. KESIMPULAN 

 

Dengan deforestasi seluas 2.411 hektar, atau penurunan luas hutan alam 

sebesar 1,18% dari total luas hutan alam yang tersebar pada areal total 17 SK 

PKH selama 2015-2019 disertai dengan deforestasi hampir nihil pada periode 

2019 hingga akhir Januari/awal Februari 2021, maka sumber deforestasi 

tertinggi di areal PKH di Tanah Papua, terbukti bukan bersumber dari areal total 

17 SK PKH yang diterbitkan oleh Kepala BKPM dan Menteri LHK Siti Nurbaya 

dalam periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

  

 

 

 

 

 

 


