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RESUME 

 
Bencana kahutla yang menimbulkan kabut asap terjadi setiap tahun di wilayah Indonesia, dimanfaatkan oleh LSM 

anti sawit baik nasional maupun internasional untuk membangun citra buruk sawit. Dengan didukung framing berita dari 
media massa yang mengkanalisasi bencana kebakan hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia untuk memojokkan dan 
menuduh industri sawit nasional sebagai aktor utama dibalik karhutla yang terjadi di Indonesia tanpa didasari analisis 
rasional dan bukti empiris. Lahan disekitar konsesi perkebunan sawit yang terbakar atau lahan yang sudah terbakar dan 
kemudian dijadikan sebagai perkebunan sawit, dianggap sebagai bukti atas pembenaran tuduhan tesebut. Hal tersebut 
terkesan bahwa kesimpulan penyebab kebakaran sudah terlebih dahulu dibangun “di atas meja”, sehingga di lapangan 
hanya menghimpun data dan informasi yang membenarkan kesimpulan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Concern masyarakat dunia yang besar pada karhutla di Indonesia juga menunjukkan seolah-olah karhutla spesifik 
hanya terjadi di Indonesia. Namun, hal tersebut terbantahkan melalui data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa rata-
rata luas kebakaran hutan dan lahan pertahun di negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa dan Rusia masih relatif lebih 
luas dibandingkan dengan Indonesia.  

Karhutla juga terjadi di seluruh provinsi Indonesia. Meskipun karhutla yang cukup besar terjadi di beberapa provinsi 
sentra sawit seperti Sumateran Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Namun karhutla 
juga terjadi pada provinsi yang tidak memiliki perkebunan sawit. Hal ini menunjukkan bahwa isu yang dibangun oleh LSM 
anti sawit yang menyebutkan karhutla di Indonesia terjadi secara sistematis dan spesifik terkait dengan pengembangan 
kebun sawit, adalah tuduhan yang keliru.  

Tuduhan LSM anti sawit tersebut juga tidak sesuai dengan data dan fakta empiris yang menunjukkan bahwa sebagian 
besar titik api berada di luar konsesi dengan proporsi 68 persen.  Sementara itu, titik api di konsesi industri sawit relatif 
sedikit hanya sebesar 11 persen, atau lebih sedikit dibandingkan dengan titik api di konsesi industri pulpwood (16 persen).  

Jika benar, industri sawit sebagai aktor utama dibalik bencana karhutla di Indonesia, maka sesungguhnya petani atau 
koorporasi perkebunan sawit tersebut juga menjadi korban yang menderita kerugian. Selain resiko hukuman pidana dan 
denda yang besar, produsen minyak sawit juga akan menderita kerugian yang cukup besar yakni penurunan produktivitas 
dan penolakkan konsumen di pasar negara maju karena preferensi konsumen terhadap aspek sustainable yang tinggi tidak 
terpenuhi. Untuk mengindari kerugian tersebut, maka petani maupun korporasi sawit melakukan mitigasi dan upaya 
preventif lainnya untuk mencegah timbulnya titik api pada lahannya atau lahan sekitarnya sehingga bencana karhutla 
tidak terjadi. 
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PENDAHULUAN 

Hampir setiap tahun di musim kemarau, 
bencana alam kebakaran hutan dan lahan 
(karhutla) terjadi di Indonesia. Kebakaran 
yang terjadi di wilayah Indonesia juga 
menyebabkan kabut asap pekat yang 
membahayakan kesehatan masyarakat serta 
menghambat aktivitas ekonomi dan sosial 
masyarakat di daerah yang terdampak. Hal 
tersebut dimanfaatkan oleh LSM anti sawit 
baik nasional maupun internasional yang 
didukung dengan framing berita dari media 
massa yang mengkanalisasi bencana 
karhutla yang terjadi di Indonesia untuk 
memojokkan industri sawit nasional. 

Industri sawit yang sebenarnya juga 
menjadi korban dari bencana karhutla, 
namun malah dikambinghitamkan dan 
dianggap sebagai aktor utama dibalik 
karhutla tanpa didasari analisis rasional dan 
bukti empiris. Lahan disekitar konsesi 
perkebunan sawit yang terbakar atau lahan 
yang sudah terbakar dan kemudian 
dijadikan sebagai perkebunan sawit, 
dianggap sebagai bukti atas pembenaran 
tuduhan tesebut. Hal tersebut terkesan 
bahwa kesimpulan penyebab kebakaran 
sudah terlebih dahulu dibangun “di atas 
meja”, sehingga di lapangan hanya 
menghimpun data dan informasi yang 
membenarkan kesimpulan yang telah 
ditentukan sebelumnya. 

Untuk mematahkan tuduhan tersebut 
sekaligus membuktikan bahwa industri 

sawit dikambinghitamkan sebagai pelaku 
dari bencana karhutla, maka perlu 
mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut 
yakni: (1) apakah kebakaran hutan bersifat 
spesifik Indonesia atau juga terjadi di negara 
lain?; (2) faktor apakah yang menyebabkan 
kebakaran hutan di Indonesia dam benarkah 
terkait dengan perkebunan sawit?; dan (3) 
benarkah bencana tersebut menguntungkan 
industri sawit nasional?. Jawaban dari 
pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat 
diperlukan untuk memahami kejadian 
kebakaran hutan/lahan yang terjadi di 
Indonesia. 
 
 

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI 
NEGARA MAJU LEBIH LUAS 

DIBANDINGKAN INDONESIA 

LSM anti sawit baik di dalam negeri 
maupun internasional yang banyak 
berafiliasi dengan negara produsen minyak 
nabati lainnya (kompetitor minyak sawit) 
selalu memojokkan industri sawit nasional 
dengan menuduh sebagai penyebab dari 
karhutla di Indonesia. Hal tersebut juga 
diberitakan pada berbagai koran, televisi, 
radio di seluruh dunia. Concern masyarakat 
dunia yang begitu besar pada karhutla 
Indonesia, seolah-olah fenomena tersebut 
spesifik hanya terjadi di Indonesia. Oleh 
karena itu, perlu dilihat data empiris 
fenomena karhutla yang terjadi di Indonesia 
apakah juga terjadi di negara lain. 

 
Gambar 1. Luas Lahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang Terjadi di Berbagai Negara (Sumber: 

1KLHK, 2European Commission; European Forest Fire Information System (EFFIS), 
3National Interagency Fire Centre s.d September 2019) 
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Dalam periode 2011-2019 (Gambar 1), 
rata-rata luas kebakaran hutan dan lahan 
pertahun di negara maju seperti Amerika 
Serikat sebesar 4.13 juta hektar, Eropa dan 
Rusia sebesar 2.6 juta hektar, masih relatif 
lebih luas dibandingkan dengan rataan luas 
karhutla Indonesia yakni sebesar 0.61 juta 
hektar. Data tersebut menunjukkan bahwa 
karhutla adalah fenomena global yang 
terjadi setiap tahun di berbagai negara, 
bukan spesifik ekosistem dan bukan pula 
spesifik industri/komoditas.  

Pada tahun 2019, Australia juga dilanda 
kebakaran hutan dan lahan yang cukup 
parah di sepanjang sejarah negara, atau yang 
dikenal dengan “Black Summer”. Kebakaran 
hutan dan lahan yang terjadi di Australia 
dimulai sejak Juni 2019 dan terus berlanjut 
hingga tahun 2020. Melansir berita pada 
busseltonmail.com.au mengungkapkan 
bahwa hingga Februari 2020 lebih dari 18 
juta hektar area lahan yang terbakar di 
seluruh Australia serta menewaskan 34 
orang dan lebih dari 1 juta hewan (Burton, 
2020). 

Fakta di atas menunjukkan bahwa 
negara maju yang memiliki teknologi dan 
peralatan terbaik, memiliki manajemen, 
pemerintahan dan dana yang kuat serta etos 
masyarakat yang mumpuni ternyata juga 
tidak mampu mencegah terjadinya karhutla. 
Bahkan karhutla yang terjadi juga tidak 
terkait dengan ada tidaknya lahan gambut, 
dan ada tidaknya perkebunan kelapa sawit. 
Negara maju seperti Amerika Serikat, 
Australia, Eropa dan Rusia tidak memiliki 
perkebunan sawit, namun luas kebakaran 
hutan dan lahan juga terjadi bahkan lebih 
luas dibandingkan Indonesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARHUTLA JUGA TERJADI DI 
SELURUH WILAYAH INDONESIA, 

BUKAN HANYA DI PROVINSI SENTRA 
SAWIT 

Sejarah Indonesia mencatat kebakaran 
hutan yang cukup besar di abad ke-20 
terjadi pada tahun 1982/1983 dengan luas 
sebesar 3.6 juta hektar akibat logging (Sawit 
Watch, 2014). Karhutla besar terjadi lagi di 
era Orde Baru yaitu pada tahun 1994 dengan 
luas 5.1 juta hektar dan tahun 1997/1998 
seluas 9.7 juta hektar. Dalam satu dekade 
terakhir kembali terjadi karhutla yang relatif 
besar yaitu pada tahun 2015 dan 2019 
dengan luas area yang terbakar masing-
masing sebesar 2.6 juta hektar dan 1.65 juta 
hektar (Gambar 1).  

Beberapa fenomena karhutla yang 
cukup besar terjadi di Indonesia dijadikan 
kampanye oleh LSM anti sawit dengan 
framing yang sedemikian rupa untuk 
memojokkan industri sawit nasional dengan 
menuduh sebagai penyebab utama karhutla 
di Indonesia. Berdasarkan framing isu 
tersebut menyiratkan bahwa karhutla di 
Indonesia hanya terjadi di wilayah produsen 
sawit dan tidak terjadi di provinsi lainnya. 

Namun, berdasarkan data Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
menyebutkan fenomena karhutla setiap 
tahun terjadi di hampir seluruh provinsi di 
Indonesia, misal karhutla tahun 2019 
(Gambar 2). Beberapa provinsi sentra sawit 
seperti Sumateran Selatan, Kalimantan 
Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan 
Selatan terjadi kebakaran hutan dan lahan 
yang relatif luas. Namun, karhutla yang 
relatif luas juga terjadi pada provinsi yang 
tidak memiliki perkebunan sawit seperti 
NTT, NTB, Lampung, Maluku, Sulawesi 
Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Jawa Timur, 
Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bahkan 
Kalimantan Utara dan Bengkulu yang 
merupakan daerah provinsi ekspansi sawit 
yang mengalami karhutla, namun luas 
karhutla di wilayah tersebut relatif kecil 
dibandingkan dengan provinsi NTT dan NTB 
yang tidak ada pengembangan kebun sawit. 
Dengan demikian, sama seperti karhutla 
yang terjadi di berbagai negara, karhutla 
yang terjadi di Indonesia juga tidak secara 
sistematis dan spesifik terkait dengan 
pengembangan kebun sawit.  
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Gambar 2. Luas Lahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang Terjadi di Berbagai Wilayah di Indonesia 

(Sumber: KLHK, 2020) 
 
Tuduhan lainnya yang semakin 

memojokkan industri sawit nasional adalah 
perkebunan sawit di lahan gambut menjadi 
penyebab dari luasnya karhutla lahan 
gambut. Faktanya, kebakaran hutan dan 
lahan tidak terjadi sistematis dan spesifik 
pada lahan gambut. Menurut data Global 
Forest Watch (2019), proporsi luas lahan 
gambut yang terbakar di tahun 2019 hanya 
sebesar 39 persen dan sisanya yakni sebesar 
61 persen merupakan proporsi lahan 
karhutla yang terjadi di luar lahan gambut. 
Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat 
dan Jawa Barat yang tidak memiliki lahan 
gambut, namun karhutla di provinsi tersebut 
juga relatif luas. 
 
 

INDUSTRI SAWIT NASIONAL JUGA 
MENJADI KORBAN DARI KARHUTLA 

Kesimpulan yang menyebutkan bahwa 
industri sawit sebagai penyebab utama 
karhutla Indonesia yang terjadi setiap 

tahunnya, “terkesan” sudah diatur terlebih 
dahulu “di atas meja”, sehingga di lapangan 
hanya menghimpun data dan informasi yang 
membenarkan kesimpulan yang telah 
ditentukan sebelumnya. Kemudian 
kesimpulan yang telah dibuat oleh pihak-
pihak kontra sawit dipublikasikan secara 
besar-besaran melalui berbagai platform 
media yang bertujuan untuk mempengaruhi 
citra industri sawit nasional di mata 
konsumen dan menghambat laju 
perdagangan minyak sawit di pasar dunia. 

Kampanye yang menuduh industri 
sawit nasional sebagai penyebab utama 
karhutla di Indonesia terbukti keliru karena 
tidak sesuai dengan data dan fakta valid. 
Data Global Forest Watch (2019) terkait 
sebaran titik api tahun 2019 berdasarkan 
land use menunjukkan bahwa sekitar 68 
persen titik api ternyata berada di luar 
konsesi, kemudian disusul konsesi industri 
pulpwood sebesar 15 persen. Sedangkan titik 
api dalam konsesi perkebunan sawit hanya 
sekitar 11 persen (Gambar 3). 
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Gambar 3. Penyebaran Titik Api Indonesia tahun 2019 Berdasarkan Land Use (Sumber: Global 

Forest Watch, 2019) 
 
Jika dibandingkan dengan data Global 

Forest Watch, titik api di wilayah konsesi 
perkebunan sawit mengalami penurunan 
dari 14 persen tahun 2015 menjadi 11 
persen tahun 2019. Data tersebut juga 
semakin menegaskan bahwa pengkaitan 
antara kebakaran hutan dan lahan dengan 
perkebunan sawit tidak didukung fakta-
fakta yang ada. Bahkan sebagian besar 
kebakaran hutan dan lahan terbesar di 
Indonesia pada tahun 2019 terjadi di 
wilayah luar konsensi seperti hutan negara 
atau lahan rakyat. Sama seperti karhutla 
Indonesia yang terjadi tahun 1997/1998 dan 
2015, anomali iklim El Nino (ENSO) dan IOD 
positif juga turut mempengaruhi karhutla 
2019 meskipun dampaknya tidak sebesar 
pada dua periode sebeulumnya (PASPI, 
2019). 

Framing berita oleh LSM anti sawit yang 
mengkaitkan industri sawit khususnya 
korporasi besar yang melakukan land 
clearing dengan cara membakar lahan 
sehingga menyebabkan bencana karhutla 
yang setiap tahun terjadi di Indonesia, dinilai 
cukup berhasil. Padahal data yang 
menyebutkan bahwa karhutla yang terjadi di 
konsesi sawit relatif kecil, namun industri 
sawit khususnya korporasi besar tetap 
dituduh sebagai aktor utama. 

Jika dilihat beratnya hukuman berikut 
bagi pembakar lahan dan hutan, akal sehat 
mengatakan tidak akan mungkin korporasi 
melakukannya. Regulasi Indonesia 
memberikan sanksi yang berat kepada 
perusahaan jika didapati dengan sengaja 
membuka lahan secara membakar. Sanksi ini 
bahkan dikenakan secara berlapis, selain 
kurungan badan juga dikenakan denda.  

Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 
tentang Kehutanan, Pasal 78 ayat 3 dan ayat 
4 mengatur lama hukuman 5 sampai 15 
tahun, atau denda paling banyak Rp 5 miliar, 
dalam pasal 187 KUHP dengan ancaman 12 
tahun penjara. Kemudian pasal 48 ayat 1 
Undang-Undang nomor 18 tahun 2004 
tentang Perkebunan, Pasal 108 Undang-
Undang nomor 32 tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dengan ancaman pidana penjara 
paling lama 10 tahun atau denda Rp 10 
miliar. 

Selanjutnya ada lagi Peraturan 
Pemerintah nomor 150 tahun 2000 tentang 
Pengendalian Kerusakan Tanah untuk 
Produksi Biomassa yang sanksi pelaku 
perusakan/pencemaran tanah dijerat 
dengan merujuk pada Undang-Undang 
nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup yang berbunyi terhadap 
pelaku tindak pidana lingkungan hidup 
dapat pula dikenakan tindakan tata tertib 
berupa: (1) perampasan keuntungan yang 
diperoleh dari tindak pidana; dan/atau (2) 
penutupan seluruhnya atau sebagian 
perusahaan; dan/atau (3) perbaikan akibat 
tindak pidana; dan/atau (4) mewajibkan 
mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; 
dan/atau (5) meniadakan apa yang 
dilalaikan tanpa hak; dan/atau (6) 
menempatkan perusahaan di bawah 
pengampunan paling lama tiga tahun. 

Dengan melihat beratnya sanksi dan 
hukuman yang dijeratkan kepada pelaku 
pembakaran lahan untuk korporasi, apakah 
mungkin para pemilik perkebunan akan 
mempertaruhkan investasi triliunan rupiah 
hanya demi berhemat beberapa miliar dalam 
pembukaan lahan. Rasanya hanya 

Pulpwood Concessions 15%

Palm oil Concessions 11%

Logging Concessions 5%

Outside Concessions 68%
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pengusaha yang irasional akan melakukan 
pembukaan lahan dengan cara membakar. 

Selain sanksi hukum tersebut, kerugian 
akibat kebakaran hutan dan lahan juga 
menimbulkan penurunan produktivitas 
perkebunan kelapa sawit. Hasil penelitian 
Pusat Penelitian Kelapa Sawit, 
mengungkapkan bahwa dampak kekeringan 
saja (Tabel 1) dapat menurunkan 28-41 
persen produktivitas dan 0.6-2.5 persen 

rendemen. Sementara akibat kabut asap 
membuat proses pembentukan dan 
pertumbuhan buah kelapa sawit terganggu 
sehingga menurunkan produktivitas sekitar 
0.2-5.5 persen. Hal ini berarti potensi 
kerugian per hektar akibat penurunan 
produktivitas yang disebabkan karhutla 
disekitarnya dapat mencapai 12-15 juta per 
hektar. 

 
Tabel 1. Kerugian Perkebunan Kelapa Sawit Jika Terjadi Kekeringan dan Kabut Asap 

Uraian Dampak Kekeringan & Asap 

A. Penurunan Produktivitas (%) 0.2-5,5* 
Umur 9-20 tahun 28-31** 
Umur > 20 tahun 29-41** 

B. Penurunan Rendemen (%) 0.6-2.5** 
Sumber : PPKS, * hanya asap ** hanya kekeringan 

 
Hasil penelitan tersebut juga didukung 

dengan data perkembangan produktivitas 
minyak sawit (ton CPO/ha) Indonesia yang 
mengalami penurunan pada saat terjadi 
karhutla besar di tahun 2015 dan 2019 
(Gambar 4). Produktivitas CPO tahun 2015 
sebesar 3.14 ton CPO/ha, atau  mengalami 
penurunan yang cukup signifikan 
dibandingkan dengan periode sebelumnya. 
Hal ini sebagai dampak dari besarnya 
karhutla dan kabut asap yang terjadi di 

Indonesia pada tahun tersebut. 
Produktivitas minyak sawit pada tahun 2019 
sebesar 3.62 ton CPO/ha, juga mengalami 
penurunan dibandingkan periode 
sebelumnya. Meskipun laju penurunan 
produktivitas tahun 2019 tidak sebesar laju 
penurunan produktivitas tahun 2015. Hal ini 
dikarenakan salah satunya karena karhutla 
dan kabut asap yang terjadi pada terjadi di 
tahun 2019 tidak sebesar pada tahun 2015. 

 
Gambar 4. Perkembangan Produktivitas Minyak Sawit Indonesia Periode Tahun 2010-2019 

(Sumber: Index Mundi, 2020 data diolah) 
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Selain potensi penurunan produksi dan 
produktivitas minyak sawit yang menurun 
sehingga akan mengurangi profit yang 
diterima oleh produsen minyak sawit, 
bencana karhuta yang terjadi di Indonesia 
dan pengkaitanya dengan industri sawit juga 
akan menghambat produsen khususnya 
korporasi untuk memenuhi standar 
sustainability (RSPO/ISPO) dan merusak 
citra di mata konsumen. Padahal kedua 
kriteria tersebut (sertifikasi sustainability 
dan citra yang positif) akan mempengaruhi 
keberterimaan produk sawit di konsumen 
khususnya di negara maju seperti Eropa dan 
Amerika Serikat. Kondisi ini juga akan 
berpotensi mengurangi demand global 
sehingga ekspor berkurang dan 
menyebabkan profit yang diterima oleh 
produsen minyak sawit baik korporasi 
maupun petani mengalami penurunan. 

Dengan potensi kerugian yang diterima 
oleh pelaku industri sawit nasional akibat 
karhutla dan kabut asap tersebut, sulit 
diterima akal sehat bahwa perkebunan 
kelapa sawit baik secara individu maupun 
secara kolektif melakukan pembakaran yang 
justru akan merugikan dirinya sendiri. 
Bahkan juga sulit diterima akal sehat jika 
perkebunan kelapa sawit secara sengaja 
membiarkan kebakaran lahan di sekitarnya 
dengan turut menjadi korban yang 
menderita banyak kerugian. Justru 
sebaliknya, petani dan korporasi sawit 
melakukan mitigasi dan upaya preventif 
lainnya untuk mencegah timbulnya titik api 
pada lahannya atau lahan sekitarnya 
sehingga bencana karhutla tidak terjadi dan 
membawa dampak buruk bagi industri 
sawit.  

 
 

KESIMPULAN 

Bencana kahutla yang menimbulkan 
kabut asap terjadi setiap tahun di wilayah 
Indonesia, dimanfaatkan oleh LSM anti sawit 
baik nasional maupun internasional untuk 
membangun citra buruk sawit. Dengan 
didukung framing berita dari media massa 
yang mengkanalisasi bencana kebakan hutan 
dan lahan yang terjadi di Indonesia untuk 
memojokkan dan menuduh industri sawit 
nasional sebagai aktor utama dibalik 
karhutla yang terjadi di Indonesia.  

Concern masyarakat dunia yang besar 
pada karhutla di Indonesia juga 
menunjukkan seolah-olah karhutla spesifik 
hanya terjadi di Indonesia. Namun, hal 
tersebut terbantahkan melalui data dari 
berbagai sumber menunjukkan bahwa rata-
rata luas kebakaran hutan dan lahan 
pertahun di negara maju seperti Amerika 
Serikat, Eropa dan Rusia masih relatif lebih 
luas dibandingkan dengan Indonesia. 
Karhutla juga terjadi di seluruh provinsi 
Indonesia baik sentra sawit maupun non 
sawit. Hal ini menunjukkan bahwa isu yang 
dibangun oleh LSM anti sawit yang 
menyebutkan karhutla di Indonesia terjadi 
secara sistematis dan spesifik terkait dengan 
pengembangan kebun sawit, adalah tuduhan 
yang keliru.  

Tuduhan LSM anti sawit tersebut juga 
tidak sesuai dengan data dan fakta empiris 
yang menunjukkan bahwa sebagian besar 
titik api berada di luar konsesi, sementara 
titik api di konsesi industri sawit relatif 
sedikit. Jika benar,  industri sawit sebagai 
aktor dibalik bencana karhutla di Indonesia 
maka sesungguhnya petani atau koorporasi 
perkebunan sawit tersebut juga menjadi 
korban yang menderita kerugian. Selain 
resiko hukuman pidana dan denda yang 
besar, industri sawit juga akan menderita 
kerugian yang cukup besar yakni penurunan 
produktivitas dan penolakkan konsumen di 
pasar negara maju karena preferensi 
konsumen terhadap aspek sustainable yang 
tinggi tidak terpenuhi. Untuk mengindari 
kerugian tersebut, maka petani maupun 
korporasi sawit melakukan mitigasi dan 
upaya preventif lainnya untuk mencegah 
timbulnya titik api pada lahannya atau lahan 
sekitarnya sehingga bencana karhutla tidak 
terjadi. 
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