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RESUME 

 

Luas lahan gambut Indonesia mencapai 14.9 juta hektar (Ritung et al.,2011). Dengan luas lahan gambut tersebut, 
Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi terkait pengelolaan ekosistem lahan gambut dalam PP No. 57 Tahun 2016. 
Dalam PP tersebut, pengelolaan ekosistem gambut terbagi menjadi dua fungsi yaitu fungsi lindung dan fungsi budidaya. 
Salah satu implementasi fungsi budidaya pada lahan gambut adalah dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Hal 
ini juga didukung oleh Permentan No. 14/2009 dan pedoman dari PPKS dalam rangka pembangunan kebun sawit yang 
berkelanjutan di lahan gambut. 

Luas perkebunan sawit pada lahan gambut pada tahun 2018 sebesar 2.89 juta hektar atau semakin meningkat seiring 
dengan peningkatan luas kebun sawit Indonesia namun proporsinya lebih kecil dibandingkan luas kebun sawit di lahan 
mineral. Namun, budidaya kebun sawit di lahan gambut mendapatkan kritik dari LSM anti sawit yang beranggapan bahwa 
sawit di lahan gambut akan merusak lingkungan dan juga meningkatkan emisi gas rumah kaca. RSPO telah menyetujui 
penerapan prinsip dan kriteria keberlanjutan kelapa sawit terbaru yang salah satu isinya adalah larangan membuka lahan 
gambut untuk budidaya kelapa sawit baru sejak November 2018.  

Padahal budidaya sawit di lahan gambut tidak melanggar regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. 
Sejalan dengan fakta sejarah yang mengungkapkan bahwa salah satu inisiator pembangunan kebun kelapa sawit di lahan 
gambut yaitu kebun sawit di Negeri Lama telah beroperasi selama 4 generasi umur ekonomis dan terbukti tidak merusak 
lingkungan. Justru kebun kelapa sawit di Negeri Lama dengan menerapkan budidaya sawit yang berkelanjutan mampu 
memenuhi kebutuhan dan memberikan keuntungan bagi generasi sebelumnya tanpa membahayakan kemampuan 
(menurunkan keuntungan) generasi saat ini dan mendatang. 

Di sisi lain, pemanfaatan lahan gambut di Eropa cenderung lebih ekspansif dan dapat menimbulkan kerusakkan 
lingkungan dibandingkan di Indonesia dengan kebun sawitnya. Masyarakat Eropa membakar gambut untuk dijadikan 
sebagai sumber energinya sehingga luas lahan gambut yang hilang di Eropa sangat besar hampir mencapai 10.73 juta 
hektar. 

Jika dibandingkan dengan Indonesia, pemanfaatan lahan gambut untuk kebun sawit di Indonesia lebih rendah 
dibandingkan kehilangan lahan gambut Eropa. Bahkan pengembangan kebun sawit yang berkelanjutan lebih bermanfaat 
secara lingkungan dibandingkan aktivitas pembakaran gambut di Eropa yang justru merusak lingkungan. Hal ini 
menunjukkan bahwa tuduhan LSM anti sawit dan RSPO yang melarang budidaya kebun sawit di lahan gambut karena 
dikhawatirkan dapat merusak lingkungan, adalah tuduhan yang salah. Seharusnya aktivitas pembakaran lahan gambut di 
Eropa lebih mendapatkan perhatian dari LSM-LSM internasional, jika tujuannya murni untuk menjaga kelestarian 
lingkungan.. 
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PENDAHULUAN 

Kondisi agroklimat Indonesia yang 
sesuai dengan karakteristik tanaman kelapa 
sawit, membuat produktivitas sawit 
Indonesia lebih baik dibandingkan dengan 
negara asalnya di Afrika. Semula kelapa 
sawit hanya dijadikan sebagai tanaman hias 
di Kebun Raya Bogor tahun 1848, kemudian 
dibudidayakan secara komersial di Pulau 
Raja (Asahan) dan Sungai Liput (Aceh) tahun 
1911. Pembangunan perkebunan sawit 
Indonesia kembali dilanjutkan dengan serius 
oleh Pemerintah Indonesia melalui program 
Kemitraan sejak tahun 1980. Program 
tersebut menjadi cikal bakal perkembangan 
perkebunan kelapa sawit yang cukup 
revolusioner hingga saat ini mampu 
menjadikan Indonesia sebagai negara 
dengan produsen minyak sawit terbesar di 
dunia sekaligus menjadi produsen minyak 
nabati terbesar di dunia. 

 Prestasi Indonesia tersebut tidak 
selalui dimaknai positif, bahkan banyak 
sekali kampanye negatif yang bertujuan 
untuk menghentikan laju minyak sawit di 
pasar dunia. Isu lingkungan banyak 
digunakan LSM anti sawit untuk mengkritik 
industri sawit dalam satu dekade terakhir. 
Salah satunya adalah penggunaan lahan 
gambut untuk budidaya kelapa sawit di 
Indonesia. LSM tersebut beranggapan bahwa 
pengembangan sawit di atas lahan gambut 
akan merusak lingkungan dan juga 
meningkatkan emisi gas rumah kaca, 
mengingat lahan gambut merupakan lahan 
high carbon stock (HCS).  

RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) 
sebagai lembaga sertifikasi keberlanjutan 
kelapa sawit juga mulai melarang 
penggunaan lahan gambut untuk budidaya 
kelapa sawit. RSPO telah menyetujui 
penerapan prinsip dan kriteria 
keberlanjutan kelapa sawit terbaru yang 
salah satu isinya adalah larangan membuka 
lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit 
baru sejak November 2018. Dengan 
disepakatinya standar baru RSPO ini, seolah 
– olah RSPO menganggap bahwa 
pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya 
kelapa sawit adalah kesalahan. 

Padahal pengelolaan ekosistem lahan 
gambut Indonesia untuk kebun sawit telah 
diatur baik untuk fungsi lindung (hutan) 

maupun fungsi budidaya telah diatur dalam 
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Ekosistem Gambut (sebagai penganti PP 
71/2014). Menteri Pertanian juga 
mengeluarkan Permentan No. 14 Tahun 
2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan 
Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit. 
Regulasi tersebut sebagai pedoman tata 
kelola pengembangan perkebunan kelapa 
sawit yang berkelanjut di lahan gambut. 
Secara empiris, Indonesia juga memiliki 
kisah sukses terkait penggunaan lahan 
gambut untuk budidaya kelapa sawit seperti 
di perkebunan di Negeri Lama (Sumatera 
Utara) yang telah berdiri sejak tahun 1927. 

Meskipun budidaya kebun sawit di 
lahan gambut tidak bertentangan dengan 
peraturan yang berlaku di Indonesia, namun 
untuk menghadapi dinamika tersebut 
Pemerintah Indonesia merespon dengan 
dikeluarkan dua Instruksi Presiden (Inpres). 
Kedua Inpres tersebut adalah  Inpres 
8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi 
Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta 
Peningkatan Produktivitas Perkebunan 
Kelapa Sawit dan Inpres 5/2019 tentang 
Penghentian Pemberian Izin Baru dan 
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam 
Primer dan Lahan Gambut.  

Tulisan ini bertujuan untuk 
mendiskusikan tentang pemanfaatan lahan 
gambut yang dilakukan di Indonesia dengan 
kebun sawitnya, dibandingkan dengan 
pemanfaatan lahan gambut di Eropa. Hal ini 
perlu dilakukan untuk membuktikan mana 
yang lebih merusak lingkungan berdasarkan 
fakta empiris. 

 

PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT 
INDONESIA UNTUK PERKEBUNAN 

SAWIT 

Berdasarkan data Wetland International 
tahun 2008, Indonesia menempati posisi 
ketiga besar negara dengan lahan gambut 
terbesar di dunia setelah Rusia dan Amerika 
(Joosten, 2009). Data luas lahan gambut di 
Indonesia cukup bervariasi dengan kisaran 
14.9-26.5 juta hektar, namun terdapat data 
luas lahan gambut yang paling terpercaya 
yakni data Ritung et al. (2011) karena data 
tersebut digunakan untuk mendukung 
implementasi Inpres 10/2011 dan Inpres 
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6/2013 (Wahyunto et al., 2016). Luas lahan 
gambut Indonesia menurut penelitian Ritung 
et al. (2011) seluas 14.9 juta hektar. 
Sebagian besar tersebar di Pulau Sumatera 
dengan luas mencapai 6.4 juta hektar, 
disusul oleh Pulau Kalimantan (4.8 juta 
hektar) dan Pulau Papua (3.7 juta hektar). 

Luasnya ketersediaan lahan gambut di 
Indonesia memiliki potensi untuk 
dimanfaatkan. Oleh karena itu, Pemerintah 
Indonesia mengeluarkan regulasi terkait 
pengelolaan ekosistem lahan gambut dalam 
PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, sebagai 
perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 
71 Tahun 2014. Dalam PP tersebut, 
pengelolaan ekosistem gambut terbagi 
menjadi dua fungsi yaitu fungsi lindung dan 
fungsi budidaya.  

Salah satu budidaya yang dilakukan di 
lahan gambut adalah pembangunan 
perkebunan kelapa sawit. Kebijakan dan 
pedoman tata kelola perkebunan kelapa 

sawit yang berkelanjutan di lahan gambut 
juga sudah dimiliki Indonesia melalui 
Permentan No. 14/2009 tentang Pedoman 
Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya 
Kelapa. Pusat Penelitian Kelapa Sawit 
(PPKS) juga telah memiliki standar teknik 
budidaya kelapa sawit di lahan gambut baik 
berupa pengolahan lahan gambut hingga 
jumlah dan jenis pupuk yang dibutuhkan 
kebun sawit gambut.  

Fahmudin dan Gunarso (2019) 
mengungkapkan bahwa luas perkebunan 
sawit pada lahan gambut semakin 
meningkat seiring dengan peningkatan luas 
kebun sawit Indonesia, namun proporsinya 
lebih kecil dibandingkan luas kebun sawit di 
lahan mineral. Luas kebun sawit di lahan 
gambut tahun 2009 sebesar 1.4 juta hektar 
(16% dari total luas kebun sawit Indonesia) 
dan meningkat menjadi 2.89 juta hektar 
(20% dari total luas kebun sawit Indonesia) 
tahun 2018. 

 

Gambar 1.  Luas Perkebunan Sawit Indonesia pada Lahan Mineral dan Gambut (Sumber: 
Fahmudin dan Gunarso, 2019) 

 
Radjagukguk (2001) mengungkapkan 

bahwa pengelolaan lahan gambut yang 
berkelanjutan berhubungan dengan 
bagaimana seharusnya mengunakan 
sumberdaya dan bukan untuk sama sekali 
tidak menggunakan (non use) sumberdaya 

tersebut. Artinya pemanfaatan lahan gambut 

untuk budidaya kelapa sawit tidak dapat 

dikatakan sebagai perusakan lingkungan, 

namun hal itu hanya sebagai upaya 

meningkatkan nilai ekonomis lahan gambut 

secara berkelanjutan. 

 

KISAH SUKSES KEBUN SAWIT 
INDONESIA DI LAHAN GAMBUT 

Pengembangan kebun sawit di lahan 
gambut sesungguhnya bukan hal yang baru 
di Indonesia. Bahkan sebagian kebun sawit 
tertua (berumur 75-100 tahun) yang ada di 
pesisir timur Sumatera Utara dan Aceh 
merupakan kebun sawit di lahan gambut. 
Tata kelola perkebunan kelapa sawit di 
lahan gambut juga sudah diketahui dan 
dilaksanakan oleh sebagian perkebunan 
kelapa sawit di lahan gambut. Memang harus 
diakui bagi pendatang baru perkebunan 
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kelapa sawit lahan gambut sering dijumpai 
praktek tata kelola yang belum sesuai 
dengan harapan.  

Salah satu upaya budidaya tanaman di 
lahan gambut Indonesia adalah 
pemanfaatannya untuk kebun kelapa sawit 
yang dilakukan di Negeri Lama Sumatera 
Utara sejak tahun 1927 (PASPI, 2018). Luas 
kebun kelapa sawit di Negeri Lama pada saat 
itu 1,302 hektar. Kebun kelapa sawit di 
Negeri Lama ini dapat dikatakan sebagai 
awal pemanfaatan lahan gambut untuk 
perkebunan kelapa sawit di Indonesia. 
Setelah itu pemanfaatan lahan gambut dalam 
skala yang relatif besar di Indonesia baru 
dimulai pada akhir tahun 1970-an untuk 
pemukiman transmigrasi berpola pertanian.  

Perkebunan kelapa sawit di Negeri 
Lama yang memanfaatkan lahan gambut 
dapat dikatakan sebagai sebuah 
keberhasilan memanfaatkan lahan gambut 
untuk sebuah kegiatan produktif yang 
berkelanjutan. Perkebunan ini telah 
mengalami tiga kali proses peremajaan 
(replanting) yaitu pada tahun 1968, 1989, 
dan 2012. Produktivitas kebun kelapa sawit 
di Negeri Lama juga mengalami peningkatan 
setiap generasinya yaitu 17 ton 
TBS/hektar/tahun pada generasi I, 19.7 ton 
TBS/hektar/tahun pada generasi II, dan 23.9 
ton TBS/hektar/tahun pada generasi III. 
Pada tahun 2017, luas lahan yang ditanami 
kelapa sawit di Negeri Lama telah mencapai 
2,142 hektar, dan diperkirakan kebun sawit 
Negeri Lama ini akan menghasilkan 
produktivitas sebesar 25 ton TBS/hektar.  

Keberhasilan pemanfaatan lahan 
gambut di Negeri Lama ini tentu tidak 
terlepas dari pengelolaan lahan yang sesuai 
standar dan berkelanjutan. Pengelolaan 
lahan dimulai dengan mengenal terlebih 
dahulu karakteristik lahan gambut yang 
akan dimanfaatkan untuk pertanian. Lahan 
gambut di Negeri Lama memiliki kedalaman 
gambut dengan kedalaman 70 cm – 150 cm. 
Tingkat kematangan gambut yaitu saprik 
dan didominasi oleh humus. Lahan gambut 
Negeri Lama memiliki bulk density 0.39 – 
0.44 gr/cm3 (Sihombing, 2017).  

Pengelolaan lahan gambut kemudian 
dilanjutkan dengan penyiapan lahan untuk 
budidaya kelapa sawit dengan melakukan 
drainase. Fungsi drainase ini yaitu untuk 
membuang kelebihan air dari siraman hujan 

secara tepat waktu dan efisien, dan untuk 
pengendalian muka air tanah agar tercapai 
kondisi yang optimum untuk perkembangan 
akar tanaman (Lim, 1992). Kebun kelapa 
sawit di Negeri Lama juga melakukan 
drainasi yang mampu menjaga penurunan 
fungsi lingkungan lahan gambut. Level air 
dijaga pada 40 – 45 cm di piezometer dan 50 
– 55 cm pada saluran air. Proses drainasi ini 
akan menyebabkan lahan gambut akan 
mengalami pengamblesan (subsidence), 
yakni menyusutnya tanah dan menurunnya 
permukaan tanah. Pada tahap awal yakni 
selama 4-10 tahun pertama, proses ini 
berlangsung relatif cepat, kemudian 
subsiden melambat pada fase berikutnya 
dan berlangsung sampai puluhan bahkan 
ratusan tahun.  

Selain itu, budidaya kelapa sawit di 
lahan gambut Negeri Lama dapat berhasil 
dengan adanya mekanisme pemupukan yang 
tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu. 
Dalam setahun dilakukan tiga kali aplikasi 
pemupukan dengan total jumlah pupuk NPK 
yang digunakan 7.25 kg/pokok/tahun. 
Pemupukan ini pertama kali dilakukan pada 
bulan Januari-Februari dengan jumlah 2.5 
kg/pokok, lalu dilakukan pemupukan lagi 
pada bulan April-Mei dengan jumlah yang 
sama. Dan kemudian dilakukan pemupukan 
ketiga pada bulan Juli-Agustus dengan 
jumlah 2.25 kg/pokok.  

Bukti keberhasilan budidaya kelapa 
sawit di lahan gambut Negeri Lama yang 
berkelanjutan menunjukkan bahwa dengan 
pengelolaan yang baik yaitu dengan menjaga 
laju subsiden dan irreversible drying lahan 
gambut, maka pemanfaatan lahan gambut ini 
dapat dikategorikan sebagai pembangunan 
berkelanjutan. Perkebunan kelapa sawit 
Negeri Lama telah beroperasi selama 4 
generasi umur ekonomis tanaman sawit, 
yang berarti bahwa pembangunan kelapa 
sawit tersebut mampu memenuhi kebutuhan 
generasi sebelumnya tanpa membahayakan 
kemampuan generasi saat ini dan 
mendatang. Kebun sawit Negeri Lama sesuai 
dengan ciri – ciri pembangunan 
berkelanjutan yaitu produktif dan 
menguntungkan, melakukan pengawetan 
sumberdaya alam dan perlindungan 
terhadap lingkungan, dan meningkatkan 
kesejahteraan manusia.  
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GAMBUT DI EROPA JUSTRU 
DIEKSPLOITASI UNTUK BAHAN 

BAKAR 

Penggunaan lahan gambut untuk 
budidaya kelapa sawit banyak mendapat 
kritikan dari LSM pecinta lingkungan 
terutama LSM yang anti sawit karena 
dianggap dapat merusak lingkungan dan 
meningkatkan emisi gas rumah kaca. Pihak 
yang anti sawit sering menggunakan isu alih 
fungsi lahan gambut sebagai bahan 
propaganda di berbagai media nasional 
maupun internasional untuk menghambat 
perkembangan perkebunan kelapa sawit. 
Padahal pemanfaatan lahan gambut untuk 
pertanian telah banyak dilakukan di seluruh 
dunia (PASPI, 2020). 

Uni Eropa sering menganggap kelapa 
sawit merusak lingkungan termasuk 
merusak kelestarian gambut di Indonesia. 
Padahal menurut laporan Fuel Peat Industry 
in EU (VTT, 2005), lahan gambut di Eropa 
telah lama rusak akibat kegiatan 
menambang gambut (seperti batu bara) atau 
dibakar sebagai bahan bakar/energi. 
Menurut World Energy Council (2013), 
Eropa adalah konsumen dan produsen peat 
fuel terbesar di dunia. Saat ini setidaknya 
ada 117 pembangkit listrik dan 651 
perusahaan produsen gambut yang tersebar 
di Finlandia, Irlandia, Swedia, Estonia, 
Latvia, Lithunia dan negara Eropa lainnya 
yang menggunakan gambut untuk 
menghasilkan bahan bakar sebesar 1.65 juta 
Ktoe yang dapat memenuhi kebutuhan 
energi 1.96 juta orang (Tabel 1).   

 
Tabel 1. Pemanfaatan Lahan Gambut di Eropa  

  Finland Ireland Sweden Estonia Latvia Lithuania Total 

Fuel peat resources, ktoe 1,100,000 47,500 370,000 59,000 57,000 22,000 1,655,500 

Annual peat use, ktoe 2,280 987 290 72 2 4 3,635 

Annual horticultural 
peat production, million 
m3 

2.0 1.7 1.4 2.7 2.8 1.9 10.6 

Number of peat 
producer 

250 300 20 32 40 9 651 

Number of machine and 
boiler manufactures 

22 1 9 9 - - 41 

Number of peat fired 
power plants  

55 3 30 221) - 7 117 

Number of people 
getting heating energy 
from peat 

503,720 1,000,000 390,000 65,000 2,000 - 1,960,720 

Value of domestic trade, 
million euro 

232 153 34 4 - 3 426 

Value of international 
trade, million euro 

13 49 33 52 67  214 

Employment of fuel and 
horticultural peat 
production and fuel peat 
use, man years 

12,350 6,130 1,720 4,160 1,900 1,500 27,760 

Sumber : RESEARCH REPORT  VTT–R-045-48-0
  

1) the number of boilers is 35 in 22 power plants in Estonia  

Kegiatan ini menyebabkan hilangnya 
lahan gambut Eropa sekitar 10.73 juta 
hektar ((International Mire Conservation 
Group and International Peat Society, 2002; 
Wetland International, 2010). Kehilangan 
lahan gambut di Eropa yang paling besar 
terjadi di Rusia dengan luas sebesar 4.36 

juta hektar, diikuti oleh Finlandia (1.65 juta 
hektar) dan Belanda (1.15 juta hektar). Data 
tersebut menunjukkan luasnya lahan 
gambut Eropa yang hilang akibat kegiatan 
sangat eksploitasi dan merusak lingkungan. 
Hal ini menunjukkan bahwa Eropa tidak 
benar – benar peduli terhadap kelestarian 
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lahan gambut di dunia, namun di sisi lain 
melalui afiliasi LSM anti sawit sangat 
berupaya menghambat industri sawit 
dengan menimbulkan stigma negatif 
terhadap perkebunan kelapa sawit 
Indonesia.  

KESIMPULAN 
Luas perkebunan sawit pada lahan 

gambut pada tahun 2018 sebesar 2.89 juta 
hektar atau semakin meningkat seiring 
dengan peningkatan luas kebun sawit 
Indonesia namun proporsinya lebih kecil 
dibandingkan luas kebun sawit di lahan 
mineral. Namun, budidaya kebun sawit di 
lahan gambut mendapatkan kritik dari LSM 
anti sawit yang beranggapan bahwa sawit di 
lahan gambut akan merusak lingkungan dan 
juga meningkatkan emisi gas rumah kaca. 
RSPO telah menyetujui penerapan prinsip 
dan kriteria keberlanjutan kelapa sawit 
terbaru yang salah satu isinya adalah 
larangan membuka lahan gambut untuk 
budidaya kelapa sawit baru sejak November 
2018.  

Padahal budidaya sawit di lahan gambut 
tidak melanggar regulasi yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Indonesia (PP No. 
57/2016). Kisah sukses pengembangan 
kebun sawit di lahan gambut Indonesia 
terjadi di kebun sawit di Negeri Lama. Kebun 
sawit tersebut telah beroperasi selama 4 
generasi umur ekonomis dan terbukti tidak 
merusak lingkungan, karena menerapkan 
budidaya sawit yang berkelanjutan. 

 Di sisi lain, pemanfaatan lahan gambut 
di Eropa cenderung lebih ekspansif dan 
dapat menimbulkan kerusakkan lingkungan 
dibandingkan di Indonesia dengan kebun 
sawitnya. Masyarakat Eropa membakar 
gambut untuk dijadikan sebagai sumber 
energinya sehingga luas lahan gambut yang 
hilang di Eropa sangat besar. Seharusnya 
aktivitas pembakaran lahan gambut di Eropa 
lebih mendapatkan perhatian dari LSM-LSM 
internasional dibandingkan kasus 
pengembangan kebun sawit di lahan 
gambut, jika tujuannya murni untuk menjaga 
kelestarian lingkungan.  
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