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Kerugian dari Kebakaran Hutan
Analisa Dampak Ekonomi dari Krisis Kebakaran tahun 2015
1. Kebakaran Kronis yang dibuat Manusia
Menyebabkan Bencana Ekonomi dan
Lingkungan Hidup

sekolah-sekolah, dan memperburuk kesehatan warga setempat.
Kebakaran tahun 2015 itu juga berkontribusi secara signifikan
terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia (Kotak 2).

Menurut pemerintah, 2,6 juta hektar lahan dan hutan telah
terbakar antara bulan Juni dan Oktober 2015,1 setara dengan
ukuran empat setengah kali lipat Pulau Bali. Kebakaran yang
diakibatkan ulah manusia tersebut – lebih dari 100.000 kebakaran2–
dilakukan untuk mempersiapkan lahan pertanian dan untuk
memperoleh tanah secara murah. Dengan tidak diterapkannya
pola pembakaran yang terkendali maupun penegakan hukum
yang memadai, kebakaran menjadi tidak terkendali, didorong oleh
kekeringan dan diperburuk dengan pengaruh El Niño. Kerugian
ekonomi dan lingkungan yang luas ini berulang setiap tahun. Hanya
beberapa ratus bisnis dan beberapa ribu petani saja yang memperoleh
keuntungan dari praktik-praktik spekulasi tanah dan perkebunan.
Sementara puluhan juta rakyat Indonesia yang lain menderita kerugian
dengan adanya pengeluaran biaya kesehatan dan gangguan ekonomi.
Pada tahun 2015, kerugian bagi negara Indonesia akibat kebakaran
diperkirakan mencapai Rp 221 triliun (16,1 miliar dolar AS). Biaya
tersebut secara regional dan global akan jauh lebih tinggi. Pemerintah
telah berjanji untuk memprioritaskan pengendalian kebakaran
dan Presiden telah menyerukan pengambilan tindakan. Sekarang
adalah waktunya bagi Indonesia untuk mengatasi pendorong utama
kebakaran akibat ulah manusia, menegakkan hukum, dan mengubah
kebijakan guna mengurangi risiko berulangnya bencana ekonomi ini.

Pembakaran telah lama menjadi alat pertanian di Indonesia.
Secara tidak resmi, proses pembakaran juga berperan penting
dalam pembukaan lahan. Sehingga sementara banyak yang
dirugikan akibat meluasnya kebakaran dan kabut asap, sejumlah
pihak memperoleh keuntungan besar. Artikel ini menjelaskan,
siapa yang untung dan rugi, memperkirakan kerugian ekonomi dan
kerusakan yang terkait dengan kebakaran dari delapan provinsi,
serta menghubungkannya dengan keuntungan yang diperoleh dari
salah satu sektor pertanian – yaitu kelapa sawit.3

Hingga bulan Oktober tahun 2015, masing-masing dari delapan
provinsi mencatat kebakaran dengan luas melebihi 100.000
hektar. Pulau Sumatera dan Kalimantan – dimana sebagian besar
lahan gambut yang rawan di negeri ini berada – – adalah wilayah yang
paling menderita. Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah
masing- masing mewakili 23 persen dan 16 persen dari jumlah luas
lahan yang terbakar. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu, kebakaran di
Papua meluas hingga 10 persen dari jumlah luas lahan yang terbakar
secara nasional. Ini perkembangan yang sangat menyayangkan karena
dibanding propinsi lain, lahan gambut di Papua masih utuh terjaga di
Indonesia.
Pengeringan dan konversi lahan gambut, yang terutama
didorong oleh produksi minyak kelapa sawit, berkontribusi
terhadap peningkatan intensitas kabut asap dari kebakaran.
Sekitar 33 persen dari jumlah lahan yang terbakar merupakan
lahan gambut, yang menyebabkan kabut asap berbahaya yang
menyelimuti wilayah Indonesia dan kawasan sekitarnya, mengganggu
perhubungan, perdagangan, dan pariwisata, memaksa penutupan

1
Disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia
di Pertemuan Forum Komunikasi Data dan Informasi Bencana di Jakarta tanggal
10 November 2015.
2
Basis Data Emisi Kebakaran Global: http://www.globalfiredata.org/index.html.
3
Versi tulisan ini disertakan dalam Triwulanan Perekonomian Indonesia edisi
bulan Desember 2015.

Luas lahan terbakar menurut Provinsi, Juni – Oktober 2015
Provinsi
Sumatra Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Papua
Kalimantan Barat
Riau
Jambi
Lainnya
Total

Ribu hektar
608
429
388
292
268
178
139
123
186
2,611

Persen
23
16
15
11
10
7
5
5
7
100

Sumber: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, (BPPT); Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Perhitungan staf Bank Dunia

Luas area terbakar menurut tipe lahan
(dalam ribu ha)
Pertambangan
24,183

Pertanian
346,039

Perkebunan
72,763

Lainnya
807,369
Konsesi
Minyak Kelapa
Sawit
505,887
Hutan Alam
259,376
Konsesi
Hutan
233,414

Hutan Rawa
176,179
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Kotak 1. Standar sertifikasi dapat mendorong praktik-praktik produksi ramah
lingkungan
Pada tahun 2015, perkiraan biaya ekonomi akibat kebakaran bagi Indonesia – yaitu Rp 221 triliun lebih besar daripada taksiran nilai tambah ekspor minyak sawit bruto Indonesia tahun 2014 (sebesar
Rp 115 triliun)* maupun nilai tambah dari seluruh produksi minyak sawit negeri ini tahun 2014 (Rp 168
triliun). Meskipun tidak semua kebakaran bertujuan untuk membuka lahan bagi kelapa sawit, kenyataannya
kelapa sawit – sektor yang penting dan sedang bertumbuh di negeri ini – adalah pendorong utama terjadinya
konversi lahan. Mengingat dukungan pemerintah terhadap kelanjutan ekspansinya,** ditambah dengan
eksternalitas negatif dari pembukaan lahan dengan pembakaran dalam beberapa kegiatan produksi kelapa
sawit, pertimbangan biaya relatif dari kedua hal tersebut perlu diperhatikan.
Ada langkah-langkah untuk menjamin keberlanjutan kelapa sawit, namun ada juga tantangan. Indonesia
memiliki skema sertifikasi wajib – Inisiatif Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (Indonesian Sustainable Palm
Oil Initiative, ISPO) – yang mengatur produksi kelapa sawit di perkebunan dengan luas lebih dari 25 hektar guna
mendorong keberkelanjutan produksi kelapa sawit. Kebanyakan perusahan- perusahaan besar juga mengikuti
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) – skema sertifikasi secara sukarela yang diakui dunia sebagai
tanda berkesinambungan. Selain itu, Ikrar Penerapan Praktik Budidaya Kelapa Sawit Berkelanjutan, dikenal
sebagai the Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) adalah platform bagi para perusahaan yang turut serta untuk
berjanji dalam memproduksi dan memperdagangkan hanya kelapa sawit yang bebas deforestasi dalam rantai
pasokan mereka. Hal ini berarti tidak mengambil pasokan minyak kelapa sawit yang dihasilkan dari lahan gambut
atau hutan belukar tua atau dari daerah yang tadinya merupakan hutan primer atau sekunder. Dapat ditelusuri
(traceability) merupakan elemen kunci dari komitmen IPOP karena mengamanatkan bahwa buah kelapa
sawit yang dihasilkan atau diperdagangkan sejalan dengan praktik-praktik pertanian bebas-deforestasi dan
berkelanjutan. Mengingat bahwa anggota IPOP mewakili 60-65% dari 33 juta ton produksi minyak kelapa sawit
mentah tahunan Indonesia (tahun 2013), komitmen terhadap standar tersebut menyiratkan bahwa proporsi
yang cukup signifikan dari produksi Indonesia semestinya telah bebas deforestasi. Namun, ada tantangan untuk
memastikan ikrar IPOP ini terpenuhi. Pemerintah telah menyatakan keprihatinan
bahwa beberapa produsen, khususnya para pemilik lahan yang kecil, mungkin tidak
sanggup memenuhinya dan mendorong agar para produsen kecil ini dibebaskan
Peta jalan (roadmap)
dari larangan membakar. Upaya pemantauan terhambat, diantaranya karena tidak
adanya peta daerah sensitif yang transparan dan disepakati sebagai daerah yang
untuk proses
tidak boleh dikembangkan.

mengalihkan penduduk
dan produksi kelapa
sawit agar keluar dari
lahan gambut yang
sensitif, harus diresmikan
dan ditegakkan

Beberapa langkah tindakan dapat memperkuat skema sertifikasi dan ikrar
tersebut, dan mendorong praktik produksi yang lebih berkelanjutan. Di sisi
kebijakan, peraturan pemerintah untuk perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan
lahan gambut, termasuk arahan agar penduduk dan produksi keluar dari lahan
gambut yang sensitif, harus diresmikan dan ditegakkan. Tindak lanjut secara
teknis juga diperlukan. Mengingat beberapa standar sertifikasi, termasuk RSPO,
menyerukan perlindungan bagi lahan-lahan dengan nilai konservasi tinggi dan/
atau stok karbon tinggi, inventarisasi yang dikonsultasikan kepada publik dan
dipimpin oleh pemerintah – termasuk tentang lahan gambut – akan memberikan
baseline guna melandasi keputusan-keputusan mengenai investasi. Selain itu, pemantauan dan penerapan
standar produksi akan diperkuat dengan finalisasi Kebijalan Satu Peta (OneMap Policy), yang bertujuan untuk
mengintegrasikan data penggunaan lahan yang relevan dan data tata batas menuju satu basis data yang tersedia
bagi umum. Peta tersebut dapat membantu untuk memberi panduan keputusan investasi dengan melakukan
demarkasi hutan dari lahan non-hutan. Data juga dapat dipadukan sehingga menyertakan informasi tambahan
terkait ekosistem yang sensitif (misalnya, lahan gambut dan hutan primer), serta mengidentifikasi lahan yang
perlu perlindungan lebih lanjut.

* Berdasarkan nilai bruto ekspor 17,5 miliar dolar AS pada tahun 2014 dan total nilai produksi minyak sawit sebesar Rp 302,5
triliun (25,5 miliar dolar AS) dikalikan dengan pangsa nilai tambah industri minyak sawit sebesar 0,556 dari total produksi
minyak sawit yang diambil dari tabel Masukan-Keluaran Indonesia tahun 2008. Sumber datanya adalah Organisasi Pangan dan
Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization, FAO), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, dan Kementerian
Pertanian Republik Indonesia
** Pemerintah bertekad untuk meningkatkan produksi minyak sawit mentah menjadi 40 juta ton pada tahun 2020, dari sekitar
31 juta ton pada tahun 2014 (Krisnamurti, B., 2008, “Kebijakan strategis Pemerintah dalam pembangunan kelapa sawit
berkelanjutan,” presentasi di Konferensi Minyak Sawit Indonesia dan Pandangan mengenai Harga 2009, Bali).
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2. Produksi Minyak Kelapa Sawit Bernilai Miliaran: Siapa
yang Diuntungkan?
Kisah tentang kebakaran di Indonesia tidak hanya berkenaan dengan kerugian
dan kerusakan. Kebakaran berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian
yang signifikan bagi suatu kelompok pelaku yang majemuk namun terpusat.
Kebakaran merupakan bagian tak terpisahkan dari proses konversi skala besar yang
mengalihfungsikan kekayaan hutan yang melimpah – khususnya lahan gambut–
menjadi lahan pertanian untuk keuntungan pribadi. Meningkatnya kebakaran
berkorelasi dengan ekspansi komoditas pertanian yang menguntungkan, seperti
kelapa sawit dan akasia untuk serat kayu. Konversi lahan dengan cara membakar
dilarang oleh UU No. 32 Tahun 2009 dan sanksinya mencakup denda dan hukuman
penjara. Akan tetapi, cara alternatif untuk pembukaan lahan – yaitu secara mekanis
dan menggunakan alat berat - berkali lipat lebih mahal.4
Secara umum ada tiga pemanfaatan kebakaran di Indonesia: (i) pembukaan
dan persiapan lahan; (ii) pembukaan lahan; dan (iii) sebagai mekanisme untuk
memaksa penduduk menyingkir dari lahan tersebut. Sebagai alat pembukaan
lahan, para pemilik lahan membakar melampaui batas-batas konsesi mereka atau
pihak-pihak yang tidak memiliki hak formal terhadap lahan membakar lahan dan lantas
mengklaim lahan tersebut. Tanpa adanya penegakan hukum yang efektif, tidak akan ada
pengendalian. Dengan besarnya keuntungan dari hasil tanaman seperti kelapa sawit,
terdapat insentif yang kuat untuk melanjutkan praktik ini.
Analisis oleh Center for International Forestry
Research (CIFOR) memberikan contoh peran
Jika setiap hektar lahan
pembakaran dalam industri minyak kelapa sawit
yang menguntungkan. Penelitian pada 11 situs di luar
yang terbakar pada tahun
perkebunan yang dikonsesikan di empat kabupaten di
2015 diubah menjadi
Riau, CIFOR menyimpulkan bahwa pembakaran hutan
untuk pembebasan dan pembukaan lahan menghasilkan
perkebunan kelapa sawit,
arus kas setidaknya sebesar 3.077 dolar AS per hektar
nilainya akan mencapai
kelapa sawit hanya dalam waktu tiga tahun saja.5 Walaupun
sekitar 8 miliar dolar AS
proses produksinya melibatkan cara-cara ilegal dalam
pembukaan lahannya, minyak kelapa sawit yang dihasilkan
diproses di fasilitas yang sama dengan buah kelapa sawit
yang dihasilkan secara legal. Lalu kedua jenis minyak tersebut dijual untuk konsumsi. Jika
setiap hektar lahan yang terbakar pada tahun 2015 diubah menjadi perkebunan kelapa
sawit, nilainya dapat mencapai sekitar 8 miliar dolar AS, menunjukkan tingginya laba
yang dapat dihasilkan dalam waktu singkat. Buruknya pengaturan dan tata kelola lahan
memungkinkan berlanjutnya kegiatan yang bersifat merusak secara ekologis ini. Lahan
gambut menjadi sasaran karena umumnya lahan- lahan tersebut tidak berpenghuni dan
umumya bebas dari klaim yang tumpang tindih.
Penelitian CIFOR tersebut menemukan bahwa 85 persen dari arus kas yang
dihasilkan masuk ke kantong elit lokal – yaitu mereka yang berkuasa atau
mampu mengambil risiko keuangan – dan ke pengembang perkebunan.
Keuntungan yang lebih kecil diperoleh para penuntut tanah (1 persen), makelar tanah
(2 persen), pemotong pohon (3 persen), pemotong kayu (slasher) (3 persen), dan
pembakar (1 persen), serta petani kelapa sawit (5 persen). Tanpa adanya alternatif
peluang ekonomi yang sepadan, tidak mengherankan jika perluasan perkebunan
kelapa sawit (terutama di lahan gambut) terus berlanjut. Namun, perluasan yang cepat
juga menimbulkan dampak negatif yang membawa kerugian bagi negara, kawasan,
dan dunia, dengan pengaruh buruk kepada jauh lebih banyak orang dibandingkan
dengan relatif sedikitnya pihak yang memperoleh manfaat.
4
Simorangkir, D., 2007, “Fire use: Is it really the cheaper land preparation method for large-scale
plantations?”, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 12: 147—164.
5
Purnomo, H., Shantiko, B., Gunawan, H. 2015, Studi politik ekonomi kebakaran lahan dan asap, disajikan
pada seminar “Toward a sustainable and resilient community: Co-existence of oil palm plantation,
biodiversity and peat fire prevention”, August 5, 2015, Universitas Riau, Pekanbaru, Bogor, Indonesia: Center
for International Forestry Research.
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Kotak 2. Kebakaran, Lahan
Gambut dan Perubahan Iklim
Menghitung emisi gas rumah kaca dari kebakaran
di Indonesia tidak mudah dan bergantung pada
pengukuran jumlah dan kedalaman lahan gambut yang
terbakar. Sementara semua kebakaran menghasilkan emisi
gas rumah kaca, emisi CO2 dari kebakaran biasanya diimbangi
oleh pertumbuhan kembali tanaman pasca kebakaran. Hal ini
tidak terjadi dalam kasus kebakaran lahan gambut, karena api
membakar karbon yang telah tersimpan selama ribuan tahun
dan tidak dapat diganti. Lahan gambut telah lama menjadi
sasaran konversi lahan – mengeringkan lahan rawa yang
tampaknya tidak produktif dan kemudian membersihkannya
dengan dibakar untuk lahan pertanian. Lahan gambut yang
sudah kering akan cepat terbakar dan sulit untuk dipadamkan.
Kebanyakan lahan gambut ditemukan di Sumatera,
Kalimantan, dan Papua, tetapi tidak ada peta dasar
(baseline) daerah lahan gambut yang lengkap
dan disepakati. Dengan mengizinkan
pengeringan
dan pembakaran lahan gambut, hal tersebut memiliki
konsekuensi perubahan iklim yang signifikan, bahkan global,
serta konsekuensi terhadap kesehatan dan perekonomian
di Indonesia dan kawasan sekitarnya. Selain berkontribusi
secara signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, kebakaran
lahan gambut juga memproduksi kabut asap, karena memiliki
kandungan aerosol yang tinggi.
Basis Data Emisi Kebakaran Global versi 4 (Global Fire
Emissions Database version 4, GFED4) memberikan
suatu perkiraan terbaik dampak emisi gas rumah
kaca, walaupun belum terlalu akurat, akan dampak
kebakaran tahun 2015. Metode ini memperluas perkiraan
dari tahun-tahun sebelumnya berdasarkan pemetaan
citra satelit daerah terbakar dan konsumsi bahan bakar
dan deteksi kebakaran yang sedang terjadi (aktif).* GFED
memperkirakan bahwa pada tahun 2015, kebakaran hutan di
Indonesia menyumbang sekitar 1.750 juta metrik ton setara
karbon dioksida (MtCO2e) terhadap emisi global pada tahun
2015. Sebagai perbandingan, berdasarkan Komunikasi
Nasional ke-2 dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang
Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on
Climate Change), Indonesia memperkirakan emisinya secara
nasional tahunan adalah sebesar 1.800 MtCO2e. Indonesia
telah berjanji untuk mengurangi emisi sebesar 29 persen
(atau 41 persen dengan dukungan keuangan internasional)
dibandingkan dengan skenario seperti biasanya (business
as usual) pada tahun 2030 sebagai bagian dari kontribusinya
untuk menjaga agar peningkatan suhu global tidak melebihi
2 derajat Celsius. Kebakaran seperti yang terjadi pada tahun
2015 akan membuat sasaran ini tidak mungkin tercapai.

*
Pendekatan ini dijelaskan dalam Van der Werf et al. (2010),
“Global fire emissions and the contribution of deforestation,
savanna, forest, agricultural, and peat fires (1997–2009)”
Journal of Atmospheric Chemistry and Physics, dan selanjutnya
diperinci pada situs web GFED.

3. Kebakaran di Indonesia Pada Tahun 2015
Diperkirakan Membawa Kerugian Sebesar Rp
221 Triliun: Siapa yang Menanggung?
Bank Dunia memperkirakan bahwa kebakaran di Indonesia di
tahun 2015 menelan biaya setidaknya Rp 221 triliun (16,1 dolar
AS) atau setara dengan 1,9 persen dari PDB tahun 2015. Angka
ini lebih dari dua kali lipat biaya rekonstruksi pasca tsunami Aceh.6
Analisis ini memperkirakan dampak terhadap pertanian, kehutanan,
perdagangan, pariwisata, dan perhubungan. Efek jangka pendek
dari paparan kabut asap terhadap kesehatan dan penutupan sekolah
juga disertakan. Biaya lainnya yang diketahui mencakup biaya terkait
lingkungan hidup, tanggap darurat, dan pemadaman kebakaran.
Namun, perkiraan ini belum sepenuhnya mengidentifikasi dampak
kesehatan jangka panjang akibat keterpaparan yang berkelanjutan
terhadap kabut asap, maupun hilangnya semua layanan ekosistem.
Selain itu, perkiraan tersebut tidak menyertakan kerugian secara
regional maupun global.
Perkiraan yang disajikan di sini mencakup periode 1 Juni
- 31 Oktober 2015 dan 2,4 juta dari 2,6 juta hektar lahan
– atau 94 persen – dari daerah yang terbakar di Sumatera
Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan
Barat, Kalimantan Timur, Riau, Jambi, dan Papua. Analisis ini
menggunakan metodologi kajian bencana yang dikembangkan
oleh Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin dan Karibia (UN
Economic Commission 1 for Latin America and the Caribbean,
ECLAC).7 Biaya didasarkan pada analisis dari jenis lahan yang
terbakar sebagaimana dilaporkan oleh Pemerintah Indonesia.8
Bilamana tersedia, perhitungan menggunakan biaya yang
sebenarnya. Perhitungan kerusakan adalah perkiraan jumlah dana
yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, sementara
perhitungan kerugian mewakili penurunan kegiatan ekonomi dan
pendapatan yang disebabkan oleh bencana tersebut.
Menurut perkiraan, kebakaran dan kabut asap telah
mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang nilainya berkisar
antara Rp 11,8 triliun (857 juta dolar AS) di Jambi hingga
Rp 53,7 triliun (3,9 miliar dolar AS) di Sumatera Selatan.
Ditinjau dari sudut persentase PDB provinsi, Kalimantan Tengah
diperkirakan
merupakan
provinsi
yang
paling
terdampak
–
sebesar
34
Kebakaran seperti
persen – setengahnya berasal
yang terjadi pada
dari kerugian pertanian,
tahun 2015
terutama perkebunan kelapa
sawit. Pertumbuhan PDB
akan membuat
riil di provinsi-provinsi yang
pencapaian sasaran
terkena
dampak
dapat
penurunan karbon
menurun antara 0,7 dan 4,7
poin persentase pada tahun
Indonesia tidak
2015, dengan asumsi semua
mungkin tercapai
hal lainnya tetap sama.

6
As reported by the World Bank: http://www.worldbank.org/en/news/
feature/2012/12/26/indonesia-reconstruction-chapter-ends-eight-yearsafter-the-tsunami.
7
ECLAC (2014), Handbook for Disaster Assessment: http://caribbean.eclac.
org/content/handbook-disaster-assesment.
8
For 33 percent of the land these details are unknown. In these cases the lowest
land value is applied.
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Sektor pertanian dan kehutanan telah menderita kerugian dan
kerusakan yang diperkirakan sebesar Rp 120 triliun (8.8 miliar
dolar AS) pada tahun 2015. Kerusakan sektor pertanian termasuk
kerusakan infrastruktur dan peralatan, sedangkan kerugiannya
mencakup biaya rehabilitasi lahan yang terbakar untuk penanaman
dan hilangnya pendapatan produksi selama periode rehabilitasi
ini. Kebakaran tahun 2015 diperkirakan menyebabkan kerugian
tambahan sekitar Rp 11 triliun (800 juta dolar AS) per tahun
untuk tiga tahun ke depan terkait dengan perkebunan (misalnya,
kelapa sawit, karet, dan kelapa) dan lima tahun berikutnya untuk
hutan. Kerusakan tanaman perkebunan membawa dampak bagi
perusahaan-perusahaan dan para petani pemilik lahan perkebunan
kecil. Kerusakan tanaman pangan (Rp 23,7 triliun) menyebabkan
penurunan pendapatan para petani dan dapat membawa dampak
kepada ketahanan pangan. Kerugian sektor kehutanan, sebesar Rp
54 triliun (3,9 miliar dolar AS), merupakan nilai yang hilang dari kayu
dan biaya reboisasi.

tersebut ditanggung oleh
pelabuhan, karena pengiriman
Pada tahun 2015,
muatan
terganggu
oleh
kebakaran dan kabut
buruknya jarak pandang. Biaya
perhubungan
berkontribusi
asap di Indonesia
terhadap pertumbuhan yang
menelan biaya Rp
lebih lambat di sektor jasa
221 triliun - dua
perdagangan, yang mengalami
kerugian sebesar Rp 18,3 triliun
kali lipat biaya
(1.3 miliar dolar AS). Sektor
rekonstruksi pasca
pariwisata mengalami kerugian
tsunami Aceh tahun
sebesar Rp 5,5 triliun (399 juta
dolar AS) dalam pendapatan
2004 di Indonesia
akibat kebakaran dan kabut
asap. Kerugian yang diderita
oleh sektor manufaktur dan
pertambangan mencapai Rp 8,4 triliun (610 juta dolar AS).

Biaya untuk lingkungan hidup cukup besar – 26 persen dari
total – dan termasuk hilangnya keanekaragaman hayati
(menggunakan nilai yang ditetapkan pemerintah mengenai
keanekaragaman hayati per hektar), serta kerugian layanan
ekosistem. Karena dampaknya terhadap layanan ekosistem sangat
sulit untuk diukur, penilaian berfokus pada satu layanan tunggal
yang hilang – yaitu penyimpanan karbon9 Hilangnya kapasitas
penyimpanan karbon merupakan biaya terbesar dari kebakaran
tersebut, menekankan dampaknya secara global.

Kabut asap juga telah berkontribusi terhadap kematian 19
orang dan lebih dari 500.000 kasus infeksi saluran pernafasan
akut.10 Biaya kesehatan langsung11 mencapai Rp 2.1 triliun (151 juta
dolar AS).12 Biaya jangka panjangnya belum dapat diukur. Penelitian
yang ada menunjukkan paparan jangka panjang terhadap polusi
udara berkorelasi dengan peningkatan penyakit gangguan jantung
dan pernapasan kronis. Sebuah studi tentang efek dari krisis kabut
asap Indonesia tahun 1998 terhadap kematian janin, bayi, dan anak
batita menunjukkan bahwa polusi udara menyebabkan jumlah anakanak yang mampu bertahan hidup menurun sebesar 15.600 anak.13

Tingginya kadar kabut asap sepanjang bulan September dan
Oktober mengakibatkan kerugian sebesar Rp 5,1 triliun (372
juta dolar AS) bagi sektor perhubungan. Sebagian besar kerugian

Provinsi terdampak telah mengalami kerusakan dan kerugian
akibat kebakaran dan kabut asap...
(persen, kiri; Rp triliun, kanan)
60
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0
C. Kalimantan

E. Kalimantan

Papua

S. Kalimantan

Total damage and losses (RHS)
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10

0

Jambi

Percent of GDP (LHS)

Jumlah ini tidak dimaksudkan untuk menjadi suatu perhitungan emisi gas rumah
kaca yang tepat; namun untuk memberikan perkiraan tentang besarnya potensi
layanan ekosistem yang hilang. Nilai sebesar 5 dolar AS per ton digunakan untuk
perkiraan rata-rata kandungan karbon lahan yang terpengaruh oleh kebakaran.
10
“Indonesia Forest Fires: Widodo to Visit Stricken Regions as Death Toll Mount,”
The Guardian, October 28, 2015.
11
Biaya kesehatan langsung meliputi peningkatan jumlah rawat inap dan
rawat jalan, peralatan medis, dan lembur tenaga kesehatan karena sakit yang

BI May 2015 growth forecast
Disaster adjusted growth forecast

10

40

Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

9

(persen)

8

W. Kalimantan
Riau

...yang telah mengurangi pertumbuhan PDB tahun 2015

50

0

S. Sumatera

Kabut asap juga memaksa penutupan sekolah hingga 34 hari,
yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 540 miliar (34

-2

Jambi

S. Sumatera
Riau

S. Kalimantan

W. Kalimantan

E. Kalimantan

C. Kalimantan

Papua

Catatan: Perkiraan pertumbuhan provinsi berasal dari Laporan Nusantara BI,
Agustus 2015.
Sumber: BI; BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

disebabkan kabut asap. Data pada pemanfaatan dan kunjungan fasilitas kesehatan
berasal dari Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan di Departemen Kesehatan.
Biaya unit didasarkan pada peraturan daerah tentang biaya pasien Puskesmas dan
pembayaran kelompok kasus dasar untuk kasus rawat inap (INA CBG).
12
Selain itu, hilangnya upah sebagai akibat dari tidak bisa bekerja karena sakit
mencapai Rp 54 triliun.
13
Jayachandran, S., 2008, “Air Quality and Early-life Mortality: Evidence from
Indonesia’s Wildfires,” NBER Working Paper No. 14011.
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juta dolar AS).14 Dalam beberapa kasus, sekolah ditutup selama
berminggu-minggu, mewajibkan para guru untuk mengakomodasi
pemberian pekerjaan rumah. Kondisi ini semakin parah pada bulan
Oktober, yang berdampak terhadap 24.773 sekolah dan 4.692.537
siswa. Biaya perawatan anak dan upah yang hilang meningkat
ketika orang tua harus menjaga anak-anak yang biasanya berada

di sekolah; biaya ini tidak masuk dalam penelitian Bank Dunia.
Dalam jangka panjang, penutupan sekolah yang berkepanjangan ini
dapat berkontribusi terhadap tingkat kelulusan yang lebih rendah,
terutama jika sulit untuk menambah jumlah hari guna menggantikan
hari sekolah yang hilang.

Perkiraan kerugian dan kerusakan akibat kebakaran hutan dan kabut asap, Juni-Oktober 2015 (juta dolar AS) 15
Jambi
Pertanian
Tanaman perkebunan
Tanaman pangan
Lingkungan Hidup
Hilangnya keanekaragaman hayati
Emisi karbon
Kehutanan
Manufaktur & Pertambangan
Perdagangan
Transportasi
Pariwisata
Kesehatan
Pendidikan
Biaya pemadaman kebakaran
Total in USD million

Riau

210
181
134
134
77
47
226
229
17
24
209 204
136 304
29
183
184
292
20
31
10
116
36
22
4
4
10
11
866 1.373

Sumatera
Selatan
1.033
260
773
1.205
72
1.133
972
133
290
81
118
28
9
49
3.919

Kalimantan
Barat
349
238
111
376
23
353
168
61
120
17
54
12
4
14
1.176

Bank Dunia memperkirakan kerugian rata-rata produktivitas harian di tujuh
provinsi yang tercakup dalam bagian ini (kecuali Kalimantan Timur) dikalikan
dengan jumlah sekolah yang ditutup sebagai akibat dari kabut asap.

14

Kalimantan
Selatan
523
169
355
387
27
360
698
122
139
66
38
24
6
24
2.028

Kalimantan
Tengah
1.242
1.075
166
776
33
743
92
14
131
111
42
17
5
35
2.464

Kalimatan
Timur
1.128
1.006
122
530
33
498
815
69
108
32
16
12
4
31
2.746

Papua
173
95
77
523
58
465
746
0
68
13
4
1
3
22
1.552

Total
4.839
3.112
1.727
4.253
287
3.966
3.931
610
1.333
372
399
151
39
197
16.124

15
Kerugian tidak menyertakan manfaat ekonomi dari pihak pembakar. Data
diperoleh dari Institut Pertanian Bogor; BPPT; BPS; CIFOR; laporan media;
Kementerian Kesehatan; pemerintah daerah; dan perhitungan staf Bank Dunia.
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Kotak 3. Biaya lainnya – Dampak kumulatif yang tidak diketahui dari kebakaran dan kabut asap
terhadap flora dan fauna
Dampak sepenuhnya dari kebakaran dan kabut asap sistemik Indonesia terhadap flora dan fauna tidak diketahui. Kebakaran
menghancurkan keberagaman genetika alamiah, yang membantu spesies beradaptasi agar tahan terhadap parasit dan penyakit
menular. Biomassa yang terbakar menghasilkan cikal bakal (precursor) dari ozon (O3) di tingkat dasar (troposfer), yang berdampak
terhadap pertumbuhan tanaman dan fotosintesis serta menyebabkan efek jangka panjang pada struktur dan fungsi ekosistem. Ozon
telah terbukti mengurangi hasil tanaman pangan utama dan mempengaruhi kualitas gizi dari gandum, beras dan kedelai. Ozon dapat
pula mengurangi kapasitas lahan untuk dapat bertindak sebagai penyerap karbon. Material partikulat dalam kabut asap juga telah
terbukti mengurangi curah hujan lokal, yang pada gilirannya, dapat berdampak pada tanaman yang baru ditanam
Paparan berkepanjangan terhadap kabut asap juga dapat menyebabkan “efek gunung berapi”, yaitu, penurunan
produktivitas tanaman dalam jangka pendek akibat paparan sinar matahari yang terbatas dan efek merusak pada
fisiologi tanaman dan proses fotosintesis. Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat menyebabkan melemahnya kemampuan
spesies tanaman secara keseluruhan untuk pulih dari guncangan akibat paparan kumulatif terhadap tekanan. Dalam kasus yang
ekstrem, paparan kabut asap dapat mempengaruhi kemampuan suatu spesies untuk bertahan hidup. Kebakaran dan kabut asap
juga berpengaruh negatif terhadap para penyerbuk, yang pada gilirannya mempengaruhi produksi pertanian. Paparan kabut
asap yang kronis menciptakan tekanan berkelanjutan terhadap lingkungan, yang
dampaknya terhadap produktivitas dan evolusi belum diketahui.
Krisis kebakaran yang sifatnya berulang di Indonesia sangat memprihatinkan.
Spesies dapat beradaptasi, namun adaptasi tidak selalu menguntungkan atau mungkin
dilakukan. Kebakaran menghilangkan organisme hidup yang ada di tanah, dan
membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum spesies perintis ini bisa berkolonisasi
lagi. Lebih memprihatinkan lagi adalah tekanan terhadap lingkungan hidup dalam jangka
panjang, yang akhirnya akan mengarah pada titik kritis. Setelah itu, ekosistem akan
berubah secara permanen dan tidak dapat dikembalikan lagi seperti kondisi semula.
Bagaimana atau kapan ekosistem akan berubah tidaklah diketahui. Tetapi dampak dari
proses tersebut dapat menjangkau jauh melampaui batas wilayah Indonesia.

Lahan gambut meliputi
sekitar sepertiga dari area
yang terbakar, namun
bertanggungjawab atas
sebagian besar kabut
asap dan emisi CO2 dari
kebakaran lahan dan
hutan.

8 | Februari 2016

4. Kasus Moratorium dan
Pemulihan Lahan Gambut
Pada tanggal 23 Oktober 2015, Presiden Joko
Widodo menyerukan moratorium konsesi
lahan gambut baru dan pembatalan konsesi
yang sudah ada yang belum dikembangkan,
sehingga menghentikan konversi hutan
gambut dan rawa gambut menjadi lahan
pertanian secara hukum. Presiden juga
menyerukan pemulihan lahan gambut, termasuk
mengairi kembali wilayah-wilayah yang menjadi
prioritas. Hal ini perlu disertai dengan upaya
pelestarian hutan rawa gambut yang tersisa dan
menghentikan pengeringan di lahan gambut
dalam atau lahan yang memiliki keanekaragaman
hayati yang tinggi. Menurunnya kebakaran pada
lahan gambut akan mengurangi kabut asap, yang
pada gilirannya akan mengurangi biaya ekonomi
dan lingkungan.
Perhitungan kasar (back-of-the-envelope
calculation) berikut untuk dua provinsi
yang akan terkena dampak paling besar –

Pemerintah menunjukkan komitmen
yang kuat dalam menjawab masalah
kebakaran dan kabut asap melalui
pemulihan dan pengelolaan lahan
gambut

Riau dan Kalimantan Tengah (yang secara
bersama-sama memiliki 151.471 hektar
lahan gambut) – bisa membantu untuk lebih
memahami besarnya biaya moratorium.
Moratorium mencakup dua komponen biaya
utama: (ii) hilangnya pajak dan pendapatan
bagi pemerintah daerah dan nasional, serta (ii)
turunnya nilai tanah bagi para pemegang konsesi.
Perkiraan kerugian pendapatan tahunan bagi
pemerintah daerah (tetapi tidak bagi pemerintah
pusat) di Riau dan Kalimantan Tengah masingmasing akan mencapai sekitar Rp 2,1 triliun
(154 juta dolar AS) dan Rp 1,2 triliun (92 juta
dolar AS). Untuk mengakomodasi nilai tanah
yang hilang, moratorium tersebut dapat disertai
dengan pembelian kembali konsesi, penawaran
substitusi lahan, atau kombinasi dari keduanya.
Dengan biaya sebesar Rp 135 juta (10.000 dolar
AS) per hektar – perkiraan yang masuk akal
untuk perkebunan kelapa sawit bersertifikat yang
dikelola dengan baik – pembelian kembali lahan
secara sekaligus akan menelan biaya sebesar Rp
131,6 triliun (9,75 miliar dolar AS) di Riau dan Rp
72,8 triliun (5,39 miliar dolar AS) di Kalimantan
Tengah.
Pemerintah hendak memulihkan dua juta
hektar lahan gambut yang mengalami
degradasi pada tahun 2020. Pada bulan
Januari 2016 Presiden Widowo mendirikan
Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk
mengawasi upaya ini. BRG akan memfokuskan
pada pemulihan di pulau Sumatra, Kalimantan
dan Papua, yang memiliki luas lahan gambut
yang terbesar. Agar efektif, upaya pemulihan

Perkiraan pendapatan masyarakat yang hilang selama lebih dari satu tahun sebagai akibat dari
moratorium pengembangan lahan gambut cukup besar jumlahnya

Provinsi

Hektar
yang
terdampak

Biaya
perizinan
satu kali

Penerimaan
pajak tanah
(tahunan)

Penerimaan
pajak
perorangan
(tahunan)

Royalti
(tahunan)

Pendapatan
total
tahunan

(Dolar AS)
Riau

975.000

28

95

21

40

184

Kalimantan Tengah

539.071

16

46

9

29

100
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tersebut harus direncanakan dengan baik dan
menyertakan rencana pengelolaan jangka
panjang. Jika dilaksanakan dengan buruk,
pemulihan bisa mengakibatkan dampak dan
biaya yang tidak diinginkan, terutama di daerah
di mana penduduk setempat bergantung pada
lahan-lahan tersebut untuk mata pencaharian
mereka. Suatu perkiraan awal biaya pemulihan
awal guna pemblokiran kanal dasar untuk dua
juta hektar adalah Rp 27 triliun (1.9 miliar dolar
AS). Angka tersebut belum termasuk biaya yang
berulang untuk pengelolaan jangka panjang.
Angka itu juga belum memperkirakan biaya bagi
bisnis yang harus beradaptasi dengan praktikpraktik usaha dengan drainase yang rendah atau
transisi ke kegiatan yang sesuai dengan lahan
gambut basah. Pemulihan lahan yang efektif
akan memprioritaskan daerah-daerah di mana
investasi menawarkan keuntungan terbesar,
seperti di daerah-daerah di mana hanya sebagian
kecil dari total lahan gambut yang terkena
dampak. Pengalaman internasional menunjukkan
bahwa konservasi habitat lahan basah yang masih
utuh lebih murah biayanya dibandingkan dengan
pemulihan.
Rencana
moratorium
dan
pemulihan
merupakan tanggapan awal yang sangat baik
dari pemerintah dan biayanya jauh lebih murah
dibandingkan dengan biaya yang diakibatkan
oleh kejadian bencana kebakaran dan kabut
asap yang berulang. Namun, kedua hal tersebut
(ikrar moratorium dan pemulihan) tidak akan
memecahkan krisis kebakaran lahan di Indonesia.
Keduanya hanya menyasar llahan gambut, yang

hanya mewakili sepertiga dari jumlah kebakaran
pada tahun 2015 ini. Komitmen jangka panjang
untuk pengelolaan lanskap yang berkelanjutan
sangat diperlukan. Perlu adanya tindakan untuk
meningkatkan tata kelola dan pengelolaan lahan
dan sumber daya alam, termasuk: menentukan
dan mengakui secara transparan batas-batas
lahan dan penggunaannya yang diizinkan, serta
mengupayakan
keseimbangan
hubungan
timbal balik antara penggunaan lahan dan para
penggunanya; meningkatkan hak kepemilikan
dan hak pemakaian dengan berfokus pada
masyarakat dan tradisi adat setempat;
menyelesaikan dan menegakkan perencanaan
tata ruang, dengan menyertakan layanan
ekosistem dan memperkuat prosedur perizinan
lahan secara semestinya; serta mengupayakan
keselarasan antara lembaga, kebijakan-kebijakan
dan berbagai insentif lintas sektor dan tingkat
pemerintahan, guna mendorong terlaksananya
pengelolaan lanskap yang berkelanjutan.
Penyelesaian dan sosialisasi Kebijakan Satu Peta
(OneMap) merupakan langkah pendukung yang
penting.

Pemulihan lahan gambut
bagian penting dari upaya
Indonesia mengatasi
kebakaran dan kabut asap,
namun harus ditambah
dengan langkah-langkah
kuat.

Perkiraan biaya pembangunan pemulihan lahan gambut
Lahan gambut yang akan
dipulihkan

460.000 hektar diidentifikasi sebagai prioritas (Musi Banyu Asin +
Komering Ilir Ogan + Pulang Pisau)

Biaya per hektar

Rekonstruksi lahan dan/atau pengelolaan air Rp 13,5 juta (983 dolar
AS) per hektar

Biaya pemulihan 460.000 hektar

Rp 6,2 triliun (452 juta dolar AS)

Biaya pemulihan 2 juta hektar

Rp 27 triliun (1,9 miliar dolar AS)

Catatan: Biaya Pemulihan diasumsikan sebesar 1.000 dolar AS per hektar, yang meliputi biaya untuk alat berat untuk
memblokir kanal, dan lain-lain.
Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia
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