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RESUME 

Saat ini, emisi gas rumah kaca sebagai penyebab dari pemanasan global dan perubahan iklim telah menjadi masalah 
dan menyedot perhatian luas dari masyarakat internasional. Sehingga banyak pihak berlomba-lomba untuk mencari akar 
masalah untuk mendapatkan solusi dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satunya adalah studi Olivier et 
al. (2020) yang mengidentifikasi sumber emisi GRK bumi dan menemukan emisi karbon sebagai sumber emisi GRK terbesar. 
Emisi karbon tersebut tidak hanya dihasilkan dari sektor energi fosil tetapi juga dari pembukaan (alih fungsi) lahan kaya 
karbon stok (High Carbon Stock).  

Lahan gambut khususnya di wilayah tropis (tropical peatland) terdiri dari komponen organik sisa kayu atau bagian 
tumbuhan yang lapuk yang sangat kaya dengan stok karbon dan menjadi siklus karbon yang penting bagi alam. Karbon 
tersimpan pada lahan gambut dapat hilang dari lahan gambut baik dalam bentuk gas menjadi emisi bentuk karbon dioksida 
(CO2) dan metana (CH4) maupun bentuk terlarut (dissolved organic carbon). Pembuatan drainase pada lahan gambut 
dalam rangka alih fungsi lahan menyebabkan terjadinya proses dekomposisi gambut, dimana proses ini menjadi sumber 
emisi CO2 terbesar dari lahan gambut.  

Argumen tersebut yang melatarbelakangi LSM pecinta lingkungan dan LSM anti sawit  mengkritik pemanfaatan lahan 
gambut untuk budidaya kelapa sawit. Alih fungsi lahan gambut ini dianggap akan berdampak peningkatan emisi GRK yang 
menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang semakin parah. Tuduhan LSM tersebut keliru, karena kehadiran 
perkebunan sawit di lahan gambut merupakan bagian dari restorasi gambut sekaligus dapat menurunkan emisi GRK lahan 
gambut.  

Selain memberikan manfaat sosail ekonomi, kebun sawit juga hadir berkontribusi untuk menambahkan biomassa 
gambut secara berkelanjutan. Studi Sabiham (2013) menunjukkan bahwa stok karbon bagian atas lahan gambut makin 
meningkat dengan makin bertambahnya umur tanaman kelapa sawit, bahkan stok karbon pada kebun kelapa sawit 
berumur dewasa di lahan gambut lebih tinggi dibandingkan dengan stok karbon hutan gambut sekunder (degraded peat 
land).   

Banyak penelitian juga telah membuktikan bahwa emisi GRK yang dihasilkan oleh kebun sawit yang dibudidayakan di 
lahan gambut yakni berkisar 31.4-57 ton CO2/hektar/tahun, atau lebih rendah dibandingkan dengan emisi GHG gambut 
sekunder (degraded peat land) yang mencapai 127 ton CO2/hektar/tahun. Studi IPCC (2014) juga menyebutkan bahwa 
emisi dari proses dekomposisi gambut yang dihasilkan oleh perkebunan sawit sebesar 40 t CO2/ha/tahun, lebih rendah 
dibandingkan dengan emisi dari proses dekomposisi gambut yang dihasilkan oleh hutan tanaman pada lahan gambut dan 
pertanian pada lahan gambut baik tegalan maupun campuran (agroforestry) yang mencapai 51 t CO2/ha/tahun. 

Fakta - fakta empiris tersebut menjadi bukti bahwa tuduhan LSM anti sawit terhadap perkebunan kelapa sawit di 
lahan gambut adalah tidak benar. Perkebunan kelapa sawit di lahan gambut tidak menyebabkan peningkatan emisi gas 
rumah kaca gambut, dan justru sebaliknya kebun kelapa sawit tersebut menurunkan emisi gas rumah kaca lahan gambut. 
Dengan budidaya berkelanjutan yang tepat dilakukan pada lahan gambut maka akan menghasilkan perkebunan sawit yang 
menjadi bagian pembangunan ekonomi, ekologi dan sosial yang berkelanjutan di Indonesia. 
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PENDAHULUAN 

Pengelolaan lahan gambut di Indonesia 
sudah diatur dengan baik oleh Pemerintah 
Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 
57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dalam PP 
tersebut, pengelolaan ekosistem gambut 
terbagi menjadi dua fungsi yaitu fungsi 
lindung dan fungsi budidaya. Salah satu 
budidaya pertanian yang dilakukan di lahan 
gambut adalah dengan mengembangkan 
perkebunan kelapa sawit. 

Namun, aktivitas pembangunan dan 
pengembangan perkebunan kelapa sawit di 
lahan gambut mendapatkan kritikan tajam 
dari LSM dan penggiat lingkungan baik di 
level nasional maupun internasional. LSM 
anti sawit tersebut beranggapan bahwa 
pembukaan areal lahan gambut untuk 
perkebunan kelapa sawit hingga proses 
budidaya sawit akan berkontribusi pada 
peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK). 
Mereka juga menuduh bahwa kebun sawit di 
lahan gambut Indonesia dan Malaysia 
sebagai kontributor (emitter) yang 
menyumbang emisi karbon yang besar 
setara dengan 70 pabrik batu bara atau 
membakar 7800 galon bensin. 

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. 

Tulisan ini bertujuan untuk 
mendiskusikan terkait kontribusi 
perkebunan sawit dalam menghasilkan 
emisi di lahan gambut berdasarkan kajian 
empiris dan fakta yang valid. Sehingga akan 
diperoleh jawaban apakah benar yang 
dituduhkan oleh LSM anti sawit selama ini 
bahwa kebun sawit di lahan gambut 
merupakan kontributor emisi yang paling 
besar sehingga budidayanya harus dilarang. 

 

EMISI GAS RUMAH KACA DARI LAHAN 
GAMBUT 

Saat ini, emisi gas rumah kaca sebagai 
penyebab dari pemanasan global dan 
perubahan iklim telah menjadi masalah dan 
menyedot perhatian luas dari masyarakat 
internasional. Hal ini dikarenakan dapat 
menimbulkan banyak kerugian yang 
ditimbulkan oleh pemanasan global dan 
perubahan iklim hingga dapat mengancam 
keberlanjutan kehidupan di planet bumi. 
Sehingga banyak pihak (pemerintah, 
peneliti, LSM dll) berlomba-lomba untuk 
mencari akar masalah untuk mendapatkan 
solusi dalam rangka mengurangi emisi gas 
rumah kaca, yang diharapkan dapat 
meminimalisir dampak dari pemanasan 
global dan perubahan iklim. 

Salah satunya adalah studi Olivier et al. 
(2020) yang mengidentifikasi sumber emisi 
GRK bumi. Dalam studi tersebut, sumber 
emisi GRK globa terbesar adalah emisi CO2 

dengan pangsa sebesar 71 persen, kemudian 
diikuti emisi dari CH4 (20 persen), NO2 (6 
persen) dan F-gas (3 persen). 

Emisi karbon sebagai sumber sumber 
emisi terbesar, tidak hanya dihasilkan dari 
sektor energi fosil baik dalam proses 
produksi hingga konsumsi. Pembukaan (alih 
fungsi) lahan kaya karbon stok (High Carbon 
Stock) juga menjadi salah satu kontributor 
utama emisi karbon.  

Selain hutan, lahan gambut juga 
menyimpan karbon stok yang tinggi. Lahan 
gambut khususnya di wilayah tropis 
(tropical peatland) yang terdiri dari 
komponen organik sisa kayu atau bagian 
tumbuhan yang lapuk.  

Secara umum, bentuk siklus karbon 
pada ekosistem lahan gambut adalah 
awalnya karbon diserap oleh tanaman 
melalui proses fotosintesis dan sebagian 
dilepaskan kembali ke atmosfer dalam 
bentuk CO2 hasil dari proses respirasi 
tanaman. Karbon yang tersisa 
ditransformasi menjadi struktur tanaman 
(akar, batang, daun, buah), dan terakhir 
disimpan sebagai bagian tanaman yang mati 
yaitu sebagai serasah di atas atau dalam 
gambut (Maswar, 2011). 

Karbon tersimpan pada lahan gambut 
dapat hilang dari lahan gambut dalam 
bentuk gas dan dalam bentuk terlarut 
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(dissolved organic carbon). Kehilangan 
karbon gambut dalam bentuk gas sebagian 
besar dalam bentuk karbon dioksida (CO2) 
dan metana (CH4). Pertukaran CO2 pada 
lahan gambut ditentukan oleh keseimbangan 
antara fiksasi karbon melalui fotosintesis 
dan pembebasan karbon melalui respirasi 
tanaman dan mineralisasi gambut. 
Mineralisasi karbon pada lahan gambut 
sangat dipengaruhi oleh muka air tanah dan 
suhu. Produksi gas metan pada lahan 
gambut oleh bakteri pada kondisi anaerobik 
dipengaruhi oleh temperatur  dan dalam 
muka air tanah.  

Pemanfaatan lahan gambut untuk 
budidaya seperti untuk sektor pertanian 
atau infrastruktur, mengharuskan adanya 
saluran drainase atau kanal untuk 
meningkatkan ketersediaan oksigen bagi 
akar supaya tanaman supaya bisa tumbuh 
dan berkembang dengan baik (Hooijer et al., 
2006). Pembuatan drainase pada lahan 
gambut menyebabkan terjadinya penurunan 
muka air tanah, akibatnya  terjadi perubahan 
kondisi lingkungan dari anaerob menjadi 
aerob pada lapisan dekat permukaan 
gambut, sehingga meningkatkan kehilangan 
karbon melalui proses dekomposisi gambut 
(Chimner dan Cooper, 2003).  

Dalam kondisi seperti ini, jelas bahwa 
konsekuensi dari pembuatan drainase 
adalah menyebabkan terjadinya 
peningkatan kehilangan karbon  terutama 
dalam bentuk emisi CO2  ke atmosfer, dan 
hanyutnya karbon terlarut (disolved organik 
carbon) bersama aliran air drainase yang 
keluar dari lahan gambut. Dari berbagai 
sumber emisi, emisi dari dekomposisi 
gambut merupakan sumber emisi CO2 
terbesar dari lahan gambut. Sumber penting 
lainnya emisi karbon yang dihasilkan dari 
lahan gambut adalah emisi kebakaran 
gambut.  

Lahan gambut memiliki peranan yang 
besar dalam siklus karbon global, karena 
karbon yang tersimpan dalam lahan gambut 
dapat mengalami degradasi atau 
terdekomposisi (IPCC, 2007). Hal ini 
menunjukkan bahwa bahwa gambut 
memiliki peran yang cukup besar sebagai 
penjaga iklim global, sehingga perlu dijaga 
keberlanjutannya. 

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT JUSTRU 
MENGURANGI EMISI (FLUXES) 

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. 
Pada tahun 2018, luas kebun sawit di lahan 
gambut sebesar 2.89 juta hektar atau sekitar 
20 persen dari total luas kebun sawit 
Indonesia (Fahmudin dan Gunarso, 2019). 

Namun, pemanfaatan lahan gambut 
untuk budidaya kelapa sawit banyak dikritik 
oleh LSM pecinta lingkungan dan LSM anti 
sawit. Alih fungsi lahan gambut ini dianggap 
akan berdampak pada hilangnya 
keanekaragaman hayati khas lahan gambut 
yang memiliki nilai tinggi. Selain itu, 
pemanfaatan lahan gambut untuk 
perkebunan kelapa sawit dianggap akan 
menyebabkan pemanasan global yang makin 
parah karena perkebunan kelapa sawit 
meningkatkan emisi gas rumah kaca. 

Kehadiran sektor pertanian dalam hal 
ini perkebunan sawit di lahan gambut 
merupakan bagian dari restorasi gambut 
yang berkelanjutan. Selain memberikan 
manfaat sosail ekonomi, kebun sawit juga 
hadir berkontribusi untuk menambahkan 
biomassa gambut secara berkelanjutan. Studi 
Chan (2002) menunjukkan bahwa semakin 
dewasa tanaman kelapa sawit akan 
menghasilkan volume stok biomassa dan 
stok karbonnya yang semakin besar.  

Studi Sabiham (2013) menunjukkan 
bahwa stok karbon bagian atas lahan 
gambut makin meningkat dengan makin 
bertambahnya umur tanaman kelapa sawit 
(Tabel 1). Stok karbon pada hutan gambut 
sekunder mencapai 57.3 ton/hektar, 
sementara stok karbon pada perkebunan 
kelapa sawit dengan umur 14-15 tahun 
mencapai 73 ton/hektar. Hal ini berarti pada 
umur dewasa stok karbon pada kebun 
kelapa sawit gambut lebih tinggi 
dibandingkan dengan stok karbon hutan 
gambut sekunder (degraded peat land). 
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Tabel 1.  Perbandingan Stok Karbon Bagian Atas Lahan Gambut pada Hutan Gambut dan 
Perkebunan Kelapa Sawit Gambut 

Land Use Gambut Stok Karbon (ton C/ha) 

Hutan Gambut Primer 81.8 

Hutan Gambut Sekunder 57.3 

Kelapa Sawit: 
- Umur di bawah 6 tahun 
- Umur 9-12 tahun 
- Umur 14-15 tahun 

 
5.8 

54.4 
73.0 

Sumber: Sabiham ( 2 013)  

Sementara itu, tuduhan LSM terkait alih 
fungsi lahan gambut untuk budidaya 
perkebunan kelapa sawit yang dapat 
menyebabkan peningkatan emisi GRK, 
adalah tuduhan yang keliru. Justru 
sebaliknya, berdasarkan berbagai penelitian 

mengungkapkan bahwa pemanfaatan lahan 
gambut untuk perkebunan kelapa sawit 
ternyata menurunkan emisi GHG lahan 
gambut (Gambar 1). 

 
 

 

Gambar 1. Perkebunan Kelapa Sawit di Lahan Gambut Menurunkan Emisi CO2 Lahan Gambut 
(degraded peat land)  

Emisi GHG gambut sekunder (degraded 
peat land) mencapai 127 ton 
CO2/hektar/tahun. Dengan penanaman 
kelapa sawit di lahan gambut emisi GHG 
berkurang menjadi 55-57 ton 
CO2/hektar/tahun (Melling, et al., 2005, 
2007). Murayama dan Bakar (1996), Hooijer 
(2006) juga menemukan angka emisi yang 
lebih rendah yakni 54 ton CO2/hektar/tahun. 
Bahkan penelitian Germer and Sauaerborn 
(2008) menemukan emisi GHG perkebunan 
kelapa sawit di lahan gambut jauh lebih 
rendah yakni hanya 31.4 ton 
CO2/hektar/tahun. Perbedaan hasil 

penelitian tersebut antara lain mungkin 
disebabkan perbedaan kedalaman dan 
kualitas gambut serta tata kelola perkebunan 
kelapa sawit di lahan gambut.  

Selain itu, perbedaan angka tersebut 
yang cukup bervariasi juga dipengaruhi oleh 
umur tanaman. Semakin tuanya suatu 
tanaman kelapa sawit maka emisi karbon 
yang dihasilkan juga akan meningkat (PPKS, 
2009). Tanaman kelapa sawit umur 6 tahun 
akan menghasilkan emisi karbon sebesar 
37.92 ton/ha/tahun, kemudian emisi karbon 
tersebut akan terus meningkat menjadi 38.52 
ton/ha/tahun pada umur tanaman 9 tahun. 
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Namun, emisi yang dihasilkan oleh sawit 
berumur 9 tahun masih lebih kecil 
dibandingkan dengan emisi lahan gambut 
sekunder yakni sebesar 42.31 ton/ha/tahun. 
Peningkatan emisi karbon seiring dengan 
bertambahnya umur disebabkan karena 
faktor respirasi akar tanaman yang semakin 
meningkat dengan bertambahnya umur 
tanaman. 

Sementara itu, studi IPCC (2014) 
menyebutkan bahwa emisi dari proses 
dekomposisi gambut yang dihasilkan oleh 
perkebunan sawit sebesar 40 t 
CO2/ha/tahun. Emisi tersebut lebih rendah 
dibandingkan emisi dari proses dekomposisi 
gambut yang dihasilkan oleh hutan tanaman 
pada lahan gambut sebesar 73 t 
CO2/ha/tahun dan pertanian pada lahan 
gambut baik tegalan maupun campuran 
(agroforestry) sebesar 51 t CO2/ha/tahun. 

Selain emisi, LSM juga mengklaim 
adanya subsiden (penurunan) tanah gambut 
adalah kehilangan karbon sebagai akibat 
budidaya kebun sawit di lahan gambut. Klaim 
LSM tersebut adalah klaim yang tidak 
didasarkan pada data pengamatan secara 
benar (PPKS, tt). Sebagaimana diketahui 
bahwa subsiden tanah gambut yang di 
drainase dipengaruhi oleh: (a) faktor 
konsolidasi (pemadatan mekanik lapisan 
gambut jenuh secara permanen di bawah 
permukaan air tanah; (b) oksidasi (akibat 
hilangnya bahan organik karena 
dekomposisi); dan (c) shrinkage 
(pengurangan volume tanah gambut di atas 
permukaan air tanah akibat pengeringan.  

Kajian Winarna (2015) memperoleh 
rata-rata subsiden tanah gambut di 
perkebunan kelapa sawit umur 6 tahun 
adalah sebesar 2.25 cm/tahun. Pada kondisi 
water management yang baik, kebun sawit di 
lahan gambut Riau yang umumnya lebih 
basah mengalami subsiden lebih lambat 
sekitar 1.0–1.5 cm/tahun.  

Fakta - fakta empiris tersebut menjadi 
bukti bahwa tuduhan LSM anti sawit 
terhadap perkebunan kelapa sawit di lahan 
gambut adalah tidak benar. Perkebunan 
kelapa sawit di lahan gambut tidak 
menyebabkan peningkatan emisi gas rumah 
kaca gambut, dan justru sebaliknya kebun 
kelapa sawit tersebut menurunkan emisi gas 
rumah kaca lahan gambut. Stok karbon 
bagian atas lahan gambut pada perkebunan 

kelapa sawit dewasa juga lebih banyak 
dibandingkan dengan stok karbon pada 
hutan gambut sekunder.  

Dengan melakukan upaya-upaya 
mitigasi seperti: (1) identifikasi dan evaluasi 
kesesuaian lahan; (2) water management; 
(3) aplikasi teknik zero burning pada saat 
pembukaan lahan; (4) penerapan Best 
Management Practices/BMP; dan (5) 
meningkatkan C-Sink, diharapakan dapat 
menurunkan kontribusi emisi yang 
dihasilkan oleh perkebunan sawit di lahan 
gambut (PPKS, tt). Sehingga pemanfaatan 
lahan gambut sekunder dengan fungsi 
budidaya (sesuai dengan PP 57/2016) 
menjadi perkebunan sawit yang dikelola 
secara berkelanjutan, dapat menjadi bagian 
pembangunan ekonomi, ekologi dan sosial 
yang berkelanjutan di Indonesia. 

 
 

KESIMPULAN 

Lahan gambut khususnya di wilayah 
tropis (tropical peatland) terdiri dari 
komponen organik sisa kayu atau bagian 
tumbuhan yang lapuk yang sangat kaya 
dengan stok karbon dan menjadi siklus 
karbon yang penting bagi alam. Karbon 
tersimpan pada lahan gambut dapat hilang 
dari lahan gambut baik dalam bentuk gas 
menjadi emisi bentuk karbon dioksida (CO2) 
dan metana (CH4) maupun bentuk terlarut 
(dissolved organic carbon). Pembuatan 
drainase pada lahan gambut dalam rangka 
alih fungsi lahan menyebabkan terjadinya 
proses dekomposisi gambut, dimana proses 
ini menjadi sumber emisi CO2 terbesar dari 
lahan gambut.  

Argumen tersebut yang 
melatarbelakangi LSM pecinta lingkungan 
dan LSM anti sawit  mengkritik pemanfaatan 
lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit. 
Alih fungsi lahan gambut ini dianggap akan 
berdampak peningkatan emisi GRK yang 
menyebabkan pemanasan global dan 
perubahan iklim yang semakin parah.  

Tuduhan LSM tersebut keliru, karena 
kehadiran perkebunan sawit di lahan gambut 
merupakan bagian dari restorasi gambut 
sekaligus dapat menurunkan emisi GRK 
lahan gambut. Banyak penelitian juga telah 
membuktikan bahwa emisi GRK yang 
dihasilkan oleh kebun sawit yang 
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dibudidayakan di lahan gambut yakni 
berkisar 31.4-57 ton CO2/hektar/tahun, atau 
lebih rendah dibandingkan dengan emisi 
GHG gambut sekunder (degraded peat land) 
yang mencapai 127 ton CO2/hektar/tahun. 
Studi IPCC (2014) juga menyebutkan bahwa 
emisi dari proses dekomposisi gambut yang 
dihasilkan oleh perkebunan sawit sebesar 40 
t CO2/ha/tahun, lebih rendah dibandingkan 
dengan emisi dari proses dekomposisi 
gambut yang dihasilkan oleh hutan tanaman 
pada lahan gambut dan pertanian pada lahan 
gambut baik tegalan maupun campuran 
(agroforestry) yang mencapai 51 t 
CO2/ha/tahun. 
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