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RESUME 
 

Saat ini, para enviromentalist lebih tertarik menyoroti dampak ekspansi sawit pada lingkungan seperti 
deforestasi dan biodiversity loss, dan lain-lain. Padahal fenomena deforestasi dilakukan oleh seluruh sektor 
ekonomi dan data juga menunjukkan bahwa pangsa perkebunan sawit relatif kecil terhadap deforestasi global. 
Para pemerhati lingkungan tersebut juga mungkin mengabaikan adanya fungsi lingkungan yang inheren (built 
in) yang melekat dalam perkebunan sawit seperti green function dan blue function pada konsep multifungsi 
pertanian. Setidaknya terdapat lima fungsi ekologis dari perkebunan sawit yakni: (1) fungsi pemanenan energi 
surya secara biologis; (2) fungsi pelestarian siklus karbon (carbon sink dan sequestration) dan fungsi pelestarian 
siklus oksigen; (3) fungsi pelestarian siklus hidrologi; (4) fungsi konservasi tanah dan air; dan (5) fungsi 
pelestarian plasma nutfah dan multifungsi kelapa sawit secara lintas generasi. Karakteristik perkebunan sawit 
sebagai parennial plant, memiliki ukuran yang relatif besar dan tinggi, canopy cover mendekati 100 persen dan 
siklus usia tanaman sekitar 25 tahun, berimplikasi pada fungsi dan manfaat ekologis yang melekat pada 
perkebunan kelapa sawit juga relatif sama bahkan lebih besar dibandingkan tanaman perkebunan lainnya 
(timber plantation atau rubber plantation) atau melebihi fungsi ekologis hutan. Sehingga multifungsinya 
perkebunan sawit bukan hanya berhasil melestarikan antar lintas generasi tetapi juga berhasil memperbesar 
dan memperluas manfaat yang dapat dinikmati lintas generasi baik pada level lokal, nasional maupun global. 
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PENDAHULUAN 

Arus utama pemikiran lingkungan 
terkait dengan perkebunan sawit selama ini 
hanya melihat dampak lingkungan dari 
ekspansi perkebunan sawit. Sebagian besar 
para ahli lebih tertarik menyoroti dampak 
ekspansi sawit pada lingkungan seperti 
deforestasi, biodiversity loss, dan lain lain 
(Wicke, 2008; Vijay et al., 2016). Padahal 
sektor atau industri apapun (tidak hanya 
industri sawit) yang juga mengkonversi 
hutan dan menimbulkan dampak seperti 
deforestasi, biodiversity loss dan lain-lain. 
Fenomena konversi hutan menjadi sektor 
lain (deforestasi) telah terjadi sejak era pra-
pertanian (tahun 1600-an) di berbagai 
belahan dunia (Houghton, 1999; Walker, 
1993; Bhattarai dan Haming, 2001).  

Sebagaimana studi European 
Commission (2013) mengungkapkan bahwa 
keterlibatan sawit dunia dalam deforestasi 
dunia relatif kecil yakni kurang dari 5 persen. 
Oleh karena itu, terlalu tendensius jika arus 
utama pemikiran lingkungan mengkaitkan 
ekspansi kebun sawit dengan global 
deforestasi dan biodiversity loss.  

Paradigma lingkungan yang hanya 
melihat dampak lingkungan dari ekspansi 
perkebunan sawit tersebut selain salah 
kaprah, juga mengabaikan adanya fungsi 
lingkungan yang inheren (built in) yang 
melekat dalam perkebunan sawit. Pertanian 
termasuk perkebunan memiliki multifungsi 
antara lain fungsi jasa lingkungan yakni green 
function dan blue function (OECD, 2001; 
Huylenbroeck et al., 2007; Moon, 2012). 
Green function terkait antara lain dengan jasa 
carbon sink, sequestrasi dan produksi 
oksigen. Sedangkan, blue function terkait 
dengan pelestarian hidrologis serta 
konservasi tanah dan air.  

Karakteristik perkebunan sawit sebagai 
parennial plant, memiliki ukuran yang relatif 
besar dan tinggi, canopy cover mendekati 100 
persen dan siklus usia tanaman sekitar 25 
tahun, berimplikasi pada fungsi dan manfaat 
ekologis yang dimilikinya. Fungsi dan 
manfaat ekologis tanaman kelapa sawit 
tersebut menyerupai bahkan lebih dari 

perhutanan industri kayu (timber plantation) 
atau melebihi fungsi dan manfaat ekologis 
dari hutan. Manfaat green function dan blue 
function juga dapat dinikmati masyarakat 
dunia setidaknya selama satu siklus tanam 
atau sekitar 25 tahun.  

Setidaknya terdapat lima fungsi ekologis 
dari perkebunan sawit yakni: (1) fungsi 
pemanenan energi surya secara biologis; (2) 
fungsi pelestarian siklus karbon (carbon sink 
dan sequestration) dan fungsi pelestarian 
siklus oksigen; (3) fungsi pelestarian siklus 
hidrologi; (4) fungsi konservasi tanah dan air; 
dan (5) fungsi pelestarian plasma nutfah dan 
multifungsi kelapa sawit secara lintas 
generasi. Fungsi dan manfaat ekologis 
tersebut merupakan pondasi dari fungsi 
ekonomi dari perkebunan kelapa sawit yakni 
sebagai penghasil minyak sawit dan 
biomaterial. Pengembangan perkebunan 
sawit dari generasi ke generasi perlu dilihat 
sebagai mekanisme pelestarian fungsi- fungsi 
ekologis kelapa sawit tersebut.  

Artikel ini akan mendiskusikan berbagai 
fungsi ekologis yang melekat pada 
perkebunan sawit. Berbagai literatur terkait 
fungsi ekologi dari perkebunan sawit 
digunakan untuk menjelaskan fungsi-fungsi 
ekologi pada perkebunan sawit.  

 
 

FUNGSI PEMANEN ENERGY SURYA 

Perkebunan kelapa sawit merupakan 
bagian mata rantai penghubung antara satu-
satunya sumber energi alam semesta yakni 
matahari dengan manusia. Melalui proses 
fotosintesis pada tanaman kelapa sawit, 
energi cahaya (foton) dari matahari 
ditangkap/dipanen dan disimpan dalam 
bentuk energi kimia yakni minyak sawit dan 
biomasa.  

Jika membandingkan kemampuan 
memanen energi surya antara perkebunan 
sawit dan hutan (Tabel 1) menunjukkan 
bahwa perkebunan sawit secara relatif lebih 
unggul dari hutan dilihat dari indikator 
efisiensi fotosintesis, konversi radiasi, 
incremental biomas maupun produktivititas 
bahan kering. 
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Tabel 1. Fungsi Pemanenan Energi Surya Kebun Sawit Vs Hutan 

Indikator Hutan Tropis Kebun Sawit 

Indeks luas daun 7.3 5.6 

Efisiensi fotosintesis (%) 1.73 3.18 

Efisiensi konversi radiasi (g/mj) 0.86 1.68 

Total biomas di area (ton/ha) 431 100 

Incremental biomas (ton/ha/tahun) 5.8 8.3 

Produktivitas bahan kering (ton/ha/tahun) 25.7 36.5 
Sumber: PPKS (2004, 2005) 

 
Demikian juga dalam konteks 

pemanenan energi matahari dalam bentuk 
minyak nabati. Perkebunan kelapa sawit 
adalah tanaman minyak nabati yang paling 
efisien memanen dan menyimpannya dalam 
bentuk minyak dibandingkan tanaman 
minyak nabati lainnya. Produktivitas minyak 
dari perkebunan sawit mencapai 4-5 ton 
minyak per hektar, sedangkan produktivitas 
minyak yang dihasilkan dari tanaman minyak 
nabati lainya (kedelai, rapeseed, bunga 
matahari) hanya sekitar sepersepuluhnya.  

Dengan kemampuan pemanenan energi 
surya dari perkebunan kelapa sawit tersebut 
memberikan manfaat bagi Indonesia sebagai 
negara yang memiliki perkebunan sawit luas 
yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. 
Dengan bentangan daerah tropis yang 
memanjang dari Timur ke Barat tersebut, 
Indonesia menikmati panjang hari selama 15 
jam dengan intensitas sinar matahari yang 
cukup kuat. Dengan lamanya durasi 
penyinaran, Indonesia melalui perkebunan 
kelapa sawit dapat memanen energi surya 
lebih lama dan lebih berkualitas 
dibandingkan negara lain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PELESTARIAN SIKLUS KARBON DAN 
OKSIGEN 

Dalam ekosistem planet bumi, total stok 
karbon pada daratan (teristerial) 
diperkirakan sekitar 3170 gigatons (Gt) yang 
terdiri atas 2500 Gt karbon dalam tanah, 560 
Gt karbon pada tumbuhan dan sekitar 110 Gt 
pada biomas mikrobial. Sedangkan stok 
karbon pada lautan mencapai 38 000 Gt dan 
pool carbon pada atmosfer bumi sekitar 760 
Gt. Stok karbon pada atmosfir bumi baik pada 
teresterial maupun lautan dihubungkan 
melalui siklus karbon (Jansson et al., 2010; 
The World Bank, 2012).  

Perkebunan sawit merupakan bagian 
dari mata rantai kelestarian siklus karbon 
pada ekosistem planet bumi memiliki peran 
yang sangat penting. Melalui proses 
fotosintesis asimilasi, tanaman kelapa sawit 
menyerap CO2 dari atmosfir bumi (Tabel 2), 
dimana sebagian karbon tersebut digunakan 
untuk respirasi dan sebagian lagi disimpan 
dalam bentuk biomas (Hardter et al., 1997; 
Henson, 1999; Fairhurst dan Hardter, 2003). 
Tanaman kelapa sawit yang merupakan 
tanaman tahunan (perennial plant) dengan 
sistem perakaran yang intensif, berukuran 
relatif besar, pertumbuhan cepat dan 
produksi tinggi dan siklus pertanaman 
selama 25 tahun atau lebih, sehingga 
membuat perkebunan kelapa sawit sebagai 
“mesin biologis” penyerap CO2 yang cukup 
besar dari atmosfir bumi. 
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Tabel 2. Penyerapan Karbondioksida dan Produksi Oksigen Perkebunan Kelapa Sawit Vs Hutan  

Indikator Hutan Tropis Kebun Sawit 

Asimilasi Kotor (Ton Co2/Ha/Tahun) 163.5 161.0 

Total Respirasi (Ton Co2/Ha/Tahun) 121.1 96.5 

Asimilasi Neto (Ton Co2/Ha/Tahun) 42.4 64.5 

Produksi Oksigen (O2) (Ton O2/Ha/Ta-
hun) 

7.09 18.70 

Sumber: Henson (1999) 
 
Penyerapan neto CO2 pada perkebunan 

sawit lebih besar dibandingkan dengan pada 
hutan tropis. Hal ini disebabkan pada hutan 
tropis umumnya sudah pada kondisi steady 
state, dimana laju fotosintesis dengan laju 
respirasi sudah seimbang. Sebaliknya pada 
perkebunan sawit, laju fotosintesis masih 
jauh lebih besar dibandingkan dengan laju 
respirasi (Hardter et al., 1997; Fairhurst dan 
Hardter, 2003) 

 Sebagai bagian dari siklus karbon 
ekosistem planet bumi, perkebunan sawit 
memiliki kemampuan untuk menyerap 
karbon (carbon sink) secara netto sebesar 
64.5 ton CO2 per hektar. Dengan kemampuan 
tersebut, perkebunan kelapa sawit Indonesia 
yang luasnya mencapai 16.3 juta hektar telah 
menyerap sekitar 1.03 Gt CO2 dari atmosfir 
bumi. 

Karbon yang diserap oleh perkebunan 
kelapa sawit melalui mekanisme 
biosequestrasi disimpan pada biomas baik 
pada biomas tanaman sawit itu sendiri 
(above ground biomass) maupun pada sistem 
perakaran bawah tanah (underground 
biomass) yang kemudian disimpan dalam 
karbon organik dan karbon anorganik tanah.  

Chan (2002) menghitung besarnya 
biomas dan stok karbon (above ground 
biomass) hasil carbon sequestration pada 
perkebunan sawit dengan variasi karbon stok 
berkisar 5.8 ton per hektar (pada tanaman 
immature) hingga 45.3 ton per hektar (pada 
umur tanaman 20-24 tahun) atau rata-rata 
sebesar 30 ton karbon per hektar. Sementara 
itu, studi Kusumawati et al. (2021) 
menemukan bahwa kebun sawit berumur 
satu tahun mengandung karbon stok sebesar 
43.5 ton per hektar dan kebun sawit berumur 
28 tahun memiliki karbon stok 74.7 ton per 
hektar. Studi Khasanah (2019) juga 
mengungkapkan bahwa rata-rata stok 
karbon pada biomasa di atas tanah pada 

perkebunan sawit di Indonesia mencapai 40 
ton per hektar.  

Proses fotosintensis yang terjadi di 
perkebunan kelapa sawit juga menjadi bagian 
dari fungsi kelestarian siklus oksigen pada 
ekosistem planet bumi. Melalui proses 
fotosintesis, perkebunan kelapa sawit 
mendaurulang karbondioksida dan air 
menjadi oksigen yang kemudian dipasok 
untuk kelestarian kehidupan di ekosistem 
planet bumi. Produksi oksigen dari 
fotosintesis perkebunan kelapa sawit 
diperkirakan mencapai 18.7 ton O2 per hektar 
(Tabel 2), atau lebih tinggi dari kemampuan 
hutan untuk memproduksi oksigen. Hal ini 
terkait rasio laju fotosintesis dan laju 
respirasi pada hutan dibandingkan dengan 
pada perkebunan sawit. 

Dengan luas perkebunan sawit 
Indonesia sekitar 16.3 juta hektar, maka 
perkebunan kelapa sawit juga mampu 
menghasilkan sekitar 305 juta ton oksigen.  
Fungsi pelestarian siklus karbon dioksida 
dan oksigen tersebut juga dapat digambarkan 
dengan fungsi perkebunan sawit sebagai 
“paru-paru” ekosistem (PASPI Monitor, 
2021). Sebagaimana layaknya fungsi paru-
paru dalam tubuh manusia yakni memasok 
oksigen ke dalam sel dan membuang 
karbondioksida keluar dari sel tubuh, 
demikian juga fungsi perkebunan sawit 
dalam ekosistem. Perkebunan sawit 
memasok oksigen ke atmosfir bumi dan 
menyerap karbondioksida dari atmosfir 
bumi. Fungsi “paru-paru” tersebut 
diperankan perkebunan sawit dari generasi 
ke generasi secara gratis. 
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PELESTARIAN SIKLUS SERTA 
KONSERVASI TANAH DAN AIR 

 Perkebunan kelapa sawit juga bagian 
dari pelestarian siklus hidrologi serta 
konservasi tanah dan air. Perkebunan sawit 
melalui mekanisme evapotranspirasi 
merupakan mata rantai penting dari siklus 
hidrologi pada ekosistem planet bumi. 
Evapotranspirasi merupakan mata rantai 
penghubung antara air dari tanah dan uap air 
di atmosfir bumi. Beberapa indikator 
hidrologi perkebunan kelapa sawit 
dibandingkan hutan disajikan pada tabel 3.  

Perkebunan kelapa sawit secara alamiah 
atau inheren (built-in) memiliki kemampuan 
sebagai tanaman konservasi tanah dan air 
(Harahap, 2007). Dua mekanisme alamiah 
konservasi tanah dan air dari perkebunan 
kelapa sawit adalah mekanisme struktur 
pelepah daun (canopy cover) dan mekanisme 
sistem perakaran pada tanaman kelapa sawit. 
Kedua kemampuan alamiah tersebut 
ditambah dengan tata kelola atau Good 
Agricultural Practices/GAP pada tanah dan 
air sebagai bagian dari man made 
conservation, menjadikan perkebunan sawit 
menjadi bagian penting dari sistem 
konservasi tanah dan air pada suatu wilayah. 

 
Tabel 3. Perbandingan Indikator Hidrologis antara Perkebunan Sawit dan Hutan 

Indikator Hutan Tropis Kebun Sawit 

Evapotranspirasi (Mm/Tahun) 1560-1620 1610-1750 

Cadangan Air Tanah s/d Kedalaman 200 Cm (Mm) 59-727 75-739 

Penerusan Curah Hujan Ke Permukaan Tanah (%) 85 87 

Laju Infiltrasi Lapisan Solum 0-40 Cm 
(Ml/Cm3/Menit) 

30-90 10-30 

Kelembaban Udara (%) 90-93 85-90 
Sumber: Henson (1999), PPKS (2004, 2005) 

 
Mekanisme struktur pelepah daun 

pohon kelapa sawit yang berlapis-lapis 
mampu menaungi lahan (land cover) 
mendekati 100 persen sejak kelapa sawit 
berumur muda. Setiap pohon kelapa sawit 
menghasilkan 18-30 pelepah setiap tahun. 
Agar proses fotosintesis dan produktivitas 
yang dihasilkan tanaman optimal, untuk 
tanaman muda (≤ 8 tahun) maka jumlah 
pelepah yang dipertahankan pada kisaran 
48-56 pelepah. Sedangkan, pada tanaman tua 
(> 8 tahun) maka jumlah pelepah yang harus 
dipertahankan pada kisaran 40- 48 pelepah 
(Turner dan Gilbanks, 1974; Harahap, 2006; 
Harry et al., 2016). Dengan jumlah pelepah 
yang dipertahankan tersebut akan 
membentuk sistem kanopi yang 
“memayungi” (canopy cover) hampir 100 
persen areal perkebunan sawit.  

Struktur pelepah daun yang demikian 
selain berfungsi sebagai “dapurnya” 
(fotosintesis) kelapa sawit, juga berfungsi 
melindungi tanah dari pukulan langsung air 
hujan. Jika hujan datang, pukulan air hujan 
tidak langsung menghujam ke tanah namun 
terlindungi dan terpecah oleh struktur 
pelepah daun berlapis-lapis tersebut. 

Tanaman kelapa sawit juga memiliki 
sistem perakaran serabut yang massif, luas 
dan dalam (Harahap, 1999, 2007; Harianja, 
2009). Perakaran kelapa sawit dewasa dapat 
mencapai radius 4 meter yang berada di 
sekeliling pangkal dengan kedalaman sampai 
5 meter dibawah permukaan tanah yang 
membentuk pori-pori mikro dan makro 
tanah (Harahap, 1999). Pori-pori mikro dan 
makro tanah tersebut atau biopori makin 
banyak seiring dengan makin dewasa umur 
tanaman. 

Semakin meningkat umur tanaman 
sawit, semakin luas dan dalam perakarannya 
sehingga pori-pori tanah yang menyimpan 
bahan organik dan air tanah juga semakin 
besar. Pada tanaman sawit yang sudah 
dewasa, perakaran kelapa sawit mencapai 
lebih dari 5 meter dengan kedalaman lebih 
dari 5 meter dari pangkal batang pohon 
sawit. Air yang terisi pada musim hujan akan 
tersimpan dalam pori-pori tanah tanaman 
kelapa sawit sehingga menciptakan cadangan 
air yang cukup besar. Ketika musim kering 
tiba, cadangan air tersebut dilepas secara 
perlahan baik untuk kebutuhan tanaman 
kelapa sawit itu sendiri maupun untuk 
kebutuhan tanaman lain disekitarnya 
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maupun untuk kebutuhan mikroorganisme 
tanah. Sebaliknya ketika musim hujan, air 
hujan yang jatuh ke lahan sawit terserap 
untuk mengisi “waduk” pori-pori tanah 
sebagai cadangan air. 

Sistem dan mekanisme biopori alamiah 
kelapa sawit yang demikian menyebabkan 
lahan kelapa sawit memiliki kemampuan 
yang cukup bagus untu menahan air (water 
holding capacity). Sistem biopori alamiah 
yang demikian menjadikan kebun sawit 
sebagai tanaman konservasi tanah dan air. 
Menurut penelitian Allen et al. (1998) dan 
Rusmayadi (2011) membuktikan bahwa 
kapasitas menyimpan air pada lahan sawit 
lebih baik dibandingkan tanaman karet 
sehingga kandungan air tanah lahan sawit 
lebih tinggi dibandingkan lahan yang 
ditanami karet. 

Biopori alamiah tersebut meningkatkan 
kemampuan lahan kebun sawit dalam 
menyerap/menahan air (water holding 
capacity) melalui peningkatan penerusan 
(infiltrasi) air hujan kedalam tanah, 
mengurangi aliran air permukaan (water run-
off) dan menyimpan cadangan air di dalam 
tanah. Persentase penerusan curah hujan ke 
permukaan tanah, laju infiltrasi lapisan 
solum dan cadangan air tanah sampai 
kedalaman 200 cm pada perkebunan sawit 
relatif mirip jika dibandingkan dengan lahan 
hutan (Henson, 1999; PPKS, 2004, 2005).  

Selain menyerap air, biopori yang 
terbentuk pada zona perakaran 
(rizhosphere) kelapa sawit juga menyimpan 
bahan organik. Kandungan bahan organik 
dan C-organik pada zona perakaran kelapa 
sawit makin meningkat seiring dengan 
peningkatan umur tanaman kelapa sawit 
(Harianja, 2009). 

Mekanisme konservasi tanah dan air 
pada perkebunan sawit juga dapat dilakukan 
melalui tata kelola lahan dalam budidaya 
kelapa sawit (man made conservation). 
Standar kultur teknis kebun sawit mulai dari 
penanaman dan pemeliharaan tanaman 
menggunakan asas-asas konservasi tanah 
dan air. Penanaman tanaman pelindung 
(legume cover crop) pada masa pemeliharaan 
tanaman belum menghasilkan (umur 0-4 
tahun) memiliki fungsi untuk 
mengkonservasi tanah dan air, serta 
menambah kesuburan tanah 

(Prawirosukarto et al., 2005; Yasin et al., 
2006). 

Sistem teras-sering pada lahan miring, 
pembuatan piringan/tapal kuda, 
penempatan pelepah tua (pruning) sebagai 
guludan bahan organik pada gawangan, 
guludan, rorax, mulsa, pengembalian tandan 
kosong dan limbah cair ke lahan merupakan 
bagian dari GAP perkebunan sawit yang juga 
merupakan bagian dari mekanisme 
konservasi tanah dan air pada perkebunan 
sawit (Satriawan et al., 2015; Afandi et al., 
2017; Murtilaksono et al., 2018; Satriawan et 
al., 2021). 

Pemanfaatan dan pengembalian 
biomasa ke lahan juga bagian dari konservasi 
tanah dan air. Salah satu hasil 
pembudidayaan kelapa sawit yaitu biomasa 
memiliki laju pertumbuhan yang lebih cepat 
dari pertumbuhan biomass hutan (Henson, 
1999). Volume biomasa pada perkebunan 
kelapa sawit meningkat seiring dengan 
pertambahan umur tanaman kelapa sawit. 
Pada Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), 
volume biomas sekitar 14.5 ton per hektar, 
kemudian terus meningkat menjadi sekitar 
113 ton per hektar (Chan, 2002). Biomasa 
tersebut sebagian besar kembali ke area 
perkebunan sawit baik pada selama proses 
pemeliharaan maupun masa replanting 
untuk menambah bahan organik lahan. Selain 
berfungsi meningkatkan kesuburan lahan, 
penambahan bahan organik juga bagian 
penting dari konservasi air dan tanah. 

Mekanisme konservasi tanah dan air 
pada kebun sawit tersebut berlangsung 
cukup lama, sejak penanaman sampai 25 
tahun berikutnya (replanting). Sehingga 
mekanisme dan manfaat konservasi tanah 
dan air pada kebun sawit tersebut juga 
berlangsung hingga 25 tahun. Perkebunan 
sawit menjadi bagian penting dari sistem 
konservasi tanah dan air wilayah. 
  
 

PELESTARIAN PLASMA NUTFAH DAN 
MUTIFUNGSI 

Perkebunan sawit secara lintas generasi 
merupakan wahana pelestarian plasma 
nutfah kelapa sawit dan mutifungsi yang 
melekat pada perkebunan sawit. 
Perkembangan perkebunan sawit di 
Indonesia diawali dari 4 varietas (2 vaerietas 



Multi Fungsi Ekologis dari Perkebunan Sawit Indonesia 553 

@PASPI2021 

dari Bourbon-Mauritus dan 2 varietas dari 
Amsterdam) yang ditanam sebagai tanaman 
koleksi di Kebun Raya Bogor pada tahun 
1848.  

Setelah tahun 2020 atau 172 tahun 
kemudian, 4 varietas tersebut telah 
berkembang menjadi 58 varietas (yang 
terdaftar di Kementerian Pertanian). Hal ini 
menunjukkan bahwa melalui proses 
pembudidayaan yakni dalam bentuk 
perkebunan, bukan hanya mampu 
melestarikan 4 varietas tananan kelapa sawit 
original, tetapi justru mengembangkannya 
menjadi 58 varietas. Hal ini menjadi bukti 
konkrit dari sustainaibility. Setidaknya pada 
kasus perkebunan kelapa sawit, pelestarian 
plasma nutfah melalui pembudidayaan, jauh 
lebih berhasil dibandingkan dengan cara 
pelestarian In Situ maupun Ex Situ.  

Selain berhasil dalam pelestarian plasma 
nutfah kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit 
juga berhasil melestarikan multifungsi 
(OECD, 2001; Huylenbroeck et al., 2007; 
Moon, 2012) yang melekat pada kelapa sawit 
baik fungsi ekonomi (white function), fungsi 
lingkungan (green function, blue function) dan 
fungsi sosial (yellow function). Multifungsi 
perkebunan sawit tersebut bukan hanya 
lestari dari generasi ke generasi, tetapi juga 
semakin meluas dapat dinikmati oleh 
masyarakat global.  

Fungsi ekonomi telah berkembang 
bukan hanya sebagai produksi bahan pangan 
saja, tetapi juga telah berkembang luas 
menjadi bahan energi, bahan baku 
biosurfaktan, biolubrikan, nutriceutical, dan 
lain lain. Demikian juga fungsi sosial, tidak 
terbatas lagi hanya sekedar wahana 
kohesifitas sosial pedesaan, tetapi telah 
berkembang pada penciptaan kesempatan 
kerja dan penghapusan kemiskinan baik level 
lokal, nasional hingga global.  

Dengan kata lain, pelestarian plasma 
nutfah dan multifungsinya melalui 
perkebunan sawit bukan hanya berhasil 
melestarikan antar lintas generasi tetapi juga 
berhasil memperbesar dan memperluas 
manfaat yang dapat dinikmati lintas generasi. 
Perkebunan sawit menjadi contoh yang baik 
tentang sustainability.  

 
 
 
 

KESIMPULAN 

Perkebunan sawit memiliki multifungsi 
ekologis yang memberi multimanfaat bagi 
masyarakat secara lintas generasi. 
Perkebunan sawit berfungsi sebagai 
pemanenan energi surya yang memanen 
energi surya dan menyimpanya dalam 
bentuk minyak sawit.  

Melalui fungsinya sebagai carbon sink 
dan carbon sequestration yang penting dalam 
siklus karbon dan stok carbon pada 
ekosistem planet bumi, perkebunan sawit 
menjadi bagian dari fungsi pelestarian siklus 
karbon dalam ekosistem planet bumi.  
Perkebunan sawit juga berperan pada 
pelestarian siklus oksigen serta konservasi 
tanah dan air. 

Perkebunan sawit juga merupakan 
berfungsi sebagai pelestarian plasma nutfah 
dan multifungsi sosial, ekonomi, lingkungan 
secara lintas generasi. Pelestarian melalui 
perkebunan sawit bukan hanya mampu 
melestarikan tetapi juga mampu 
meningkatkan dan memperluas manfaat 
secara lintas generasi baik dalam cakupan 
lokal, nasional maupun global. 
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