
Pembuatan jalan dalam kawasan hutan harus 
dilakukan secara hati-hati karena selain 
menimbulkan dampak posit i f  dalam 
perbaikan aspek ekonomi, juga memberikan 
dampak negatif bagi aspek sosial dan 
ekologi/lingkungan. Salah satu upaya untuk 
menemukan titik tengahnya adalah dengan 
pembangunan jalan yang ramah lingkungan. 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan telah mengeluarkan Peraturan 
Nomor P.23/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2019 
tentang Jalan Strategis di Kawasan Hutan, 
tetapi dalam implementasinya peraturan 
tersebut banyak menemui hambatan ketika 
menyangkut pengaturan yang bersifat lintas 
sektoral. Oleh karena itu dipandang perlu 

untuk memperkuat legalitasnya menjadi 
Peraturan Presiden dengan memperluas 
jangkauannya melalui pengaturan: 1) kriteria 
dan persyaratan teknis pembangunan jalan di 
kawasan hutan, 2) perencanaan pem-
bangunan jalan di kawasan hutan, 3) pe-
laksanaan pembangunan jalan, 4) manajemen 
operasional jalan, 5) tata hubungan kerja, 6) 
pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, 
dan 7) pembiayaan.  Pembuatan jalan yang 
akan melintasi kawasan hutan, dalam 
perencanaannya harus dipastikan termasuk 
dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang 
telah disebutkan dengan jelas nama proyek 
dan kepastian lokasinya.
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Pernyataan Masalah (Statement 
of the issue/ problem)

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 
rakyat, negara juga dituntut untuk mampu 
menyediakan fasilitas pelayanan umum, 
termasuk di antaranya pembangunan jalan. 
Pembangunan jalan membuka keterisoliran 
wilayah pada daerah-daerah terpencil, 
sehingga pembangunan dapat dinikmati 
secara merata di seluruh wilayah Indonesia.   
Perluasan infrastruktur jalan di seluruh 
wilayah di Indonesia sangat dibutuhkan, 
tetapi harus dilakukan dengan perencanaan 
yang matang. Penerapan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tetang Cipta Kerja 
beserta PP turunannya serta rencana dan 
pelaksanaan proyek/program strategis 
nasional berupa pembangunan jalan dan 
jembatan (PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang 
Kemudahan Proyek Strategis Nasional dan 
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020  
tentang Percepatan Proyek Strategis 
Nasional/PSN) akan berimplikasi luas tidak 
saja pada aspek ekonomi, tetapi juga 
berdampak  pada  aspek  sos i a l  dan 
ekologi/lingkungan. Pembangunan jalan 
direncanakan mencapai panjang bentang 
tidak kurang dari 4.000 km dan di antaranya 
dibangun melintasi kawasan hutan dengan 
berbagai fungsi hutan. 

Pembangunan infrastruktur jalan harus 
berpegang pada prinsip-prinsip pem-
bangunan berkelanjutan. Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan 
Peraturan Nomor P.23/Menlhk/Setjen/ 
Kum.1/5/2019 tentang Jalan Strategis di 
Kawasan Hutan. Peraturan tersebut 
diharapkan menjadi  panduan dalam 
pembangunan jalan dalam kawasan hutan 
untuk melindungi dampak buruk akibat  
pembangunan infrastruktur jalan. Namun 
dalam perkembangannya, implementasi 
Peraturan Menteri LHK Nomor P.23/ 

M e n l h k / S e t j e n / Ku m . 1 / 5 / 2 0 1 9  i n i 
menghadapi beberapa masalah, karena di 
da lam prakteknya, aktor pelaksana 
pembangunan biasanya hanya akan tunduk 
pada peraturan sektoralnya saja, dan 
cenderung tidak sepenuhnya mengikuti 
peraturan dar i  sektor la in  dengan 
argumentasi kesetaraan tingkatan peraturan. 
Selain itu,  Peraturan Menteri LHK Nomor 
P. 23 /Men l hk / S e t j e n /Kum .1 / 5 / 2019  
merupakan dasar perintah (pendelegasian) 
dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 
2006 tentang Jalan. Menilik beberapa masalah 
tersebut, maka status  Peraturan Menteri 
LHK Nomor P.23/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/ 
2019 ini dipandang perlu untuk diperkuat 
dan diangkat ke tingkat yang lebih tinggi 
menjadi Peraturan Presiden (Perpres).  
Peraturan Menteri LHK ini juga belum ada 
pengaturan terkait paska pembangunan jalan 
serta pembagian peran masing-masing 
sektor untuk memastikan pembangunan 
jalan di kawasan hutan dilakukan dengan 
prinsip kehati-hatian.

Metode Penelitian (Research 
methods)

Metode penelitian dilakukan melalui 
pendekatan yuridis normatif maupun yuridis 
empiris dengan menggunakan data sekunder 
maupun data primer. Metode yuridis 
normatif dilakukan melalui studi pustaka 
yang menelaah (terutama) data sekunder, 
baik yang berupa perundang-undangan 
maupun hasil penelitian, hasil pengkajian dan 
referensi lain. Metode yuridis empiris dapat 
dilakukan dengan menelaah data primer yang 
dikumpulkan langsung dari pihak yang 
berkepentingan. Data primer diperoleh 
dengan cara: pengamatan (observasi), diskusi 
terarah (focus group discussion), wawancara, 
d an  memper t imbangkan  pendapa t 
narasumber atau para ahli.
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Temuan Kunci (Key findings)

Indonesia adalah salah satu negara terkaya 
dengan keanekaragaman hayati nomor tiga di 
dunia setelah negara Brazil dan Kongo.  
Indonesia menjadi rumah bagi setidaknya 
1,605 jenis burung; 723 jenis reptil; 385 jenis 
amfibi; 720 jenis mamalia; 1,248 jenis ikan air 
tawar; 197,964 jenis invertebrata; 5,137 jenis 
arthropoda (laba-laba); 151,847 jenis 
serangga, termasuk 30,000 dari ordo 
Hymenoptera (tawon, semut dan lebah).  
Jenis tumbuhan yang dimiliki termasuk 
9 1 , 2 5 1  j e n i s  t u m b u h a n  b e r s p o r a 
(Cryptogamae).  Sedangkan untuk jenis 
tumbuhan berbi j i  (spermatophytes), 
terdapat 120 jenis tumbuhan vaskular biji 
terbuka (gymnosperms), dan diperkirakan ada 
30,000 hingga 40,000 jenis tumbuhan 
berbunga (angiosperms), dan hingga saat ini 
baru 19,112 jenis yang teridentifkasi (MoEF, 
2020). Selain itu, keunikan geologi Indonesia 
menyebabkan tingginya endemisitas flora, 
fauna, dan mikroba (Widjaja et al., 2014).  
Hutan merupakan sumber daya alam yang 
memiliki kerentanan (vulnerabilitas) dalam 
berinteraksi dengan manusia.  Hutan tropis 
di dunia yang berada di negara-negara sedang 

berkembang terancam karena konversi 
hutan. Konversi hutan sangat berpotensi 
menghilangkan habitat keanekaragaman 
hayati. Ini merupakan ancaman untuk 
keanekaragaman hayati yang spesiesnya 
menjadi mata rantai siklus kehidupan dan 
menghilangkan potensi untuk penopang 
kehidupan ke depan. Di satu sisi masyarakat 
sekitar hutan membutuhkan pembangunan 
in f r a s t ruktur  untuk  men ingka tkan 
kesejahteraannya. Untuk itu, diperlukan 
pilihan transportasi yang ramah lingkungan.

Menurut Elias (2021) setidaknya ada sepuluh 
dampak negatif pembangunan jalan di 
kawasan hutan, yaitu: 1) fragmentasi habitat 
dan penghalang satwa liar, 2) perubahan 
perilaku satwa liar, 3) perubahan formasi 
vegetasi, 4) penyebaran jenis asing invasif, 5) 
kematian satwa liar karena tertabrak atau 
terlindas kendaraa, 6) peningkatan aktivitas 
perburuan satwa liar, 7) peningkatan 
pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, 8) 
peningkatan illegal logging dan perambahan 
hutan,  9) perubahan tata air/hidrologi, dan 
10)  perubahan sos io-ekonomi  dan 
antropologis.

3

Temuan Kunci 
(Key findings)

Gambar 1. Ilustrasi proses fragmentasi habitat akibat pembangunan jalan (Disadur dari Seiler 2001).
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Temuan Kunci 
(Key findings)

Lokasi Dampak Negatif

Taman Nasional Wasur - Konstruksi jalan yang dibuat lebih tinggi dari permukaan tanah di 
sekitarnya menyebabkan populasi satwa di kanan kiri jalan tidak bisa 
saling menyeberang atau berhubungan.

- Semakin pendeknya periode banjir.

- Pertumbuhan Melaleuca sp. menjadi tidak terkendali dan menekan jenis-
jenis tumbuhan dan satwa asli.

- Meningkatnya aktivitas perburuan.

Taman Nasional Bukit 
Barisan Selatan

- Menyebabkan tidak ada lagi kubangan badak aktif yang ditemukan pada 
radius 5 km kanan dan kiri jalan, serta jalur lintasan gajah mengalami 
penyusutan dari 9 jalur menjadi 3 jalur aktif.

- Mempermudah akses terhadap illegal logging serta perambahan hutan 
untuk perladangan dan pemukiman.

- Merebaknya jenis tumbuhan invasif mantangan (Merremia peltata).

Taman Nasional  
Sebangau

Memicu okupasi kawasan hutan di sepanjang kiri dan kanan badan jalan 
untuk peruntukkan pemanfaatan hasil hutan (kayu) dan budidaya non-
kehutanan.

Trans Papua yang 
melintasi hutan 
produksi dan hutan 
lindung

Berpotensi mengancam kelestarian jenis flora dan fauna terancam punah 
karena berada di tepi ruas jalan, seperti:

- Anggrek kasut ungu yang ditemukan di ruas jalan Fakfak-Windesi.

- Tanaman Nothofagus, kangguru pohon mbaiso yang terletak di TN 
Lorentz, serta zona intinya yang berdampak pada Nilai Universal Luar 
Biasa (Outstanding Universal Value/OUV).

- Penyu sisik yang tergolong satwa critically endangered.

Pembangunan jalan tol 
Banda Aceh-Sigli yang 
melintasi hutan 
produksi

- Menurunnya kualitas udara akibat polusi.

- Rawan longsor akibat penebangan pohon pada jalan tol. 

- Gangguan aliran air pada drainase di sekitar jalan tol.

- Timbulnya limbah B3.

- Penurunan flora darat.

- Meningkatnya kebisingan dan getaran dari kegiatan jalan tol. 

Contoh kasus dampak negatif pembangunan infrastruktur jalan di dalam kawasan hutan dapat 
dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Contoh kasus dampak negatif pembangunan jalan dalam kawasan hutan.

Sumber: Djausal & Martinus (2020), Azlan (2020), Gatra.com (2021), CNN Indonesia (2021)
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Temuan Kunci 
(Key findings)

Upaya perlindungan kawasan dari dampak 
negatif pembangunan jalan dapat dilakukan 
dengan beberapa cara. Salah satu cara yang 
efektif adalah Hierarki Mitigasi (Mitigation 
Hierarchy), yaitu “serangkaian aksi untuk 
mengantisipasi dan menghindari dampak 
terhadap keanekaragaman hayati dan jasa 
ekosistem. Ketika  penghindaran tidak 
memungkinkan, maka akan diminimalkan, jika 
dampak muncul, maka perlu dilakukan 
rehabilitasi dan restorasi. Manakala  dampak 
masih ada secara signifikan, maka dilakukan 
penggantian” (McKenney & Kiesecker, 2010; 
Clare et al., 2011; BBOP, 2012a; CSBI, 2015; 
Gardner et al., 2013 dalam Phalan et al., 2018). 
Hierarki mitigasi terdiri dari empat aksi 
kunci yaitu avoid, minimize, restore, dan offset 
yang menyediakan pendekatan praktis dan 
efektif untuk membantu pengelolaan sumber 
daya alam berkelanjutan. Avoidance dan 
min imizat ion  merupakan komponen 
preventive, sedangkan restore/rehabilitate dan 
offset adalah komponen remediative.

Tujuan khusus dari Rancangan Peraturan 
Presiden ini meliputi:
a. Dukungan untuk percepatan pe-

laksanaan pembangunan jalan nasional 
yang melintasi kawasan hutan dengan 
meminimasi dampak negatif yang 
terjadi terhadap ekosistem hutan tropis 
u n t u k  m e n d u k u n g  ko m i t m e n 
pemer in tah  da l am pemenuhan 
kesepakatan global.

b. Pengarusutamaan keanekaragaman 
hayati dalam pelaksanaan pembangunan 
jalan di dalam kawasan hutan melalui 
penerapan rekayasa pembangunan jalan 
yang ramah lingkungan dengan tetap 
memperhatikan prinsip efisiensi dan 
efektifitas biaya dalam jangka panjang.

c. Penerapan prinsip kehati-hatian dan 
m e l a k u k a n  p e n g a t u r a n  d a l a m 
pembangunan jalan di dalam kawasan 
hutan untuk mitigasi risiko akibat 

terfragmentasinya kawasan hutan yang 
diakibatkan oleh pembangunan jalan 
nasional seperti berkurang dan 
berubahnya ruang gerak satwa liar, 
penurunan keanekaragaman hayati, 
penurunan fungsi hidrologis, dan fungsi 
ekologis penting lainnya.

Peraturan Presiden tentang jalan strategis di 
kawasan hutan  mengatur tugas dan fungsi 
lintas sektor.  Kementerian Perencanaan 
Pe m b a n g u n a n  N a s i o n a l / B ap p e n a s 
membahas program kementerian/lembaga 
yang terkait dengan Program Strategis 
Nasional (PSN), di mana pembangunan jalan 
strategis di kawasan hutan yang tidak dapat 
d i e l akkan  ha rus  memi l i k i  s t andar 
pembiayaan tersendiri . Kementerian 
Keuangan menyiapkan penganggaran 
pembangunan jalan strategis nasional (PSN) 
yang melintasi kawasan hutan dengan satuan 
biaya yang berbeda dengan pembangunan 
jalan di luar kawasan hutan. Kementerian 
Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) 
merencanakan pembangunan jalan strategis 
di kawasan hutan dengan berkoordinasi 
dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) terkait kepastian jalan 
yang akan dibangun termasuk dalam proyek 
startegis nasional, sesuai dengan KLHS dan 
melengkapi dokumen lingkungan hidup 
(AMDAL) serta pengurusan persetujuan 
penggunaan kawasan hutan atau pelepasan 
kawasan hutan. Kementerian Koordinator 
Bidang Kemaritiman dan Investasi dan 
Kemen te r i a n  Koord i n a to r  B i d ang 
Pe re ko n o m i a n  m e n go o rd i n a s i k a n 
kementerian/ lembaga yang terkait dengan 
rencana pembangunan jalan strategis yang 
tidak dapat dielakkan di kawasan hutan. 
Sedangkan pemerintah daerah memberikan 
dukungan agar pembangunan jalan yang 
melintasi wilayahnya bisa berjalan dengan 
baik. 
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Pilihan dan Rekomendasi kebijakan  
(Policy options and recommendations)

Arah pengaturan dari Rancangan Perpres 
Jalan ini ditekankan pada penerapan 
paradigma pelaksanaan pembangunan secara 
menyeluruh dan terpadu dan mengakomodir 
inklusivitas berbagai sektor di luar dari 
sektor kehutanan meliputi:
a. Perluasan sektor (lintas K/L) di luar 

sektor kehutanan,
b. Perluasan jurisdiksi,
c. Penguatan dalam rencana pengelolaan 

kawasan hutan, dan 
d. Penguatan pengendalian dampak sosial 

ekonomi masyarakat.

Rekomendasi yang disarankan adalah 
draft Perpres yang disusun mengatur 
terkait ketentuan:
a. Kriteria dan persyaratan teknis 

pembangunan jalan di kawasan hutan.
b. Perencanaan pembangunan jalan di 

kawasan hutan.
c. Pelaksanaan pembangunan jalan yang 

meliputi tahapan: 1) pengadaan 
peker jaan konstruks i , 2)  pra-
kons t ruks i , 3 )  kons t ruks i , 4 ) 
pengelolaan pasca-konstruksi, dan 5) 
pasca-pembangunan jalan.

d. Manajemen operasional jalan.
e. Kelembagaan atau tata hubungan 

kerja.
f. Pemb i n a an , p en g awa s an , d an 

pengendalian.
g. Pembiayaan.
h. Ketentuan peralihan.
i. Penutup.

Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan perlu mengawal proses 
peningkatan legalitas regulasi pem-
bangunan jalan di kawasan hutan dari 
Peraturan Menteri menjadi Peraturan 
Presiden untuk memastikan bahwa 
pembangunan jalan dalam kawasan hutan 
d i lakukan dengan pr ins ip-pr ins ip 
pembangunan berkelanjutan.  Pembuatan 
jalan yang akan melintasi kawasan hutan, 
dalam perencanaannya harus dipastikan 
termasuk dalam Proyek Strategis 
Nasional (PSN) yang telah disebutkan 
dengan jelas nama proyek dan kepastian 
lokasinya.

Pilihan dan Rekomendasi kebijakan (Policy options and 
recommendations)
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