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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

1. Perkebunan kelapa sawit telah memberikan kontribusi sangat nyata terhadap pembangunan 

perekonomian nasional melalui peningkatan penerimaan devisa negara, penyerapan tenaga 

kerja dan multiplier-effect lainnya. Kedudukan perkebunan sawit Indonesia sebagai 

produsen minyak sawit terbesar di dunia telah menuai banyak tudingan negatif atau gugatan 

dalam aspek lingkungan (sebagai penyebab deforestasi, penurunan keanekaragaman hayati, 

kebakaran, sumber emisi, dan lainnya) dari pihak-pihak tertentu, sehingga menjadi polemik 

di ruang publik. Apabila hal ini dibiarkan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan potensi 

kerugian secara sistemik terhadap perkebunan kelapa sawit Indonesia secara keseluruhan. 

Itulah mengapa, penelitian dengan topik “Sejarah Perkembangan Status, Penggunaan 

Lahan dan Keanekaragaman Hayati Kebun Kelapa Sawit Indonesia” ini telah dilakukan. 

2. Tujuan penelitian ini adalah : (1) memperoleh data dan informasi ilmiah yang akurat dan 

valid tentang sejarah asal usul status dan riwayat penggunaan lahan kebun sawit, baik 

perkebunan sawit besar (PSB) maupun kebun sawit swadaya (KSS); (2) mendapatkan 

gambaran mengenai perkembangan perubahan tutupan lahan kebun sawit baik PSB 

maupun KSS; (3) mengidentifikasi variasi keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa 

(mamalia, burung, herpetofauna, kupu-kupu dan cacing) pada berbagai jenis tutupan lahan 

di perkebunan kelapa sawit; dan (4) menentukan karakteristik dan persepsi masyarakat 

sekitar kebun sawit terhadap keberadaan PSB dan KSS. 

3. Luaran yang telah dicapai yaitu: (a) telah tersedia data/informasi asal usul status lahan kebun 

sawit serta dampaknya terhadap keanekaragaman hayati sebagaimana tertuang dalam 

laporan ini; (b) telah dipresentasikan secara oral 8 paper dalam International Conference 

of Biodiversity pada tanggal 28 Mei 2016 di Bandung dan saat ini 7 dari 8 paper tersebut 

masih dalam proses penyempurnaan untuk diterbitkan di Jurnal Biodiversitas yang berindeks 

scopus, sedangkan 1 paper telah diterbitkan di Jurnal Biodiversitas Volume 17, Nomor 

2: 791-798; (c) telah dipresentasikan secara oral 3 paper dalam IUFRO International and 

Multi-Disciplinery Scientific Conference yang berlangsung tanggal 4-7 Oktober 2016 di 

Bogor, (d) telah dipresentasikan secara oral 4 paper dalam Seminar Nasional Masyarakat 

Biodiversitas Indonesia yang berlangsung tanggal 17 September 2016 di Bogor (e) telah 

disubmit 2 paper ke Jurnal Media Konservasi; (f) telah disubmit 5 paper ke Jurnal 

Manajemen Hutan Tropika; (g) telah disubmit 1 paper ke Hayati Journal of Bio Science; 

dan (h) telah disusun karya ilmiah yang terdiri dari 4 skripsi program sarjana dan masih 

dalam tahap penyusunan 5 skripsi program sarjana, 3 tesis program magister serta 1 

disertasi program doktor. 

4. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan menjadi data dasar bagi penyusunan 

database tentang sejarah asal usul status lahan, riwayat penggunaan lahan, perkembangan 

perubahan tutupan lahan, serta keanekaragaman jenis hayati di PSB dan KSS. Khususnya 

bagi perusahaan PSB, data-data terutama yang menyangkut keanekaragaman hayati dapat 

memperkaya data-data yang diperlukan bagi proses sertifikasi oleh ISPO/RSPO. Selain itu, 

hasil yang diperoleh juga dapat digunakan baik oleh Pemerintah Indonesia maupun pihak 

swasta untuk memberikan klarifikasi/penjelasan atas tuduhan-tuduhan negatif dan upaya-

upaya yang sebaiknya dilakukan terkait deforestasi dan penurunan keanekaragaman hayati. 



 

 

 
 

Adapun informasi mengenai persepsi masyarakat terhadap perkebunan kelapa sawit dapat 

dijadikan sebagai salah satu pertimbangan atau dasar bagi penyempurnaan best practice 

pengelolaan kebun sawit sehingga lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 

setempat/sekitarnya. 

5. Pengambilan data keanekaragaman hayati dilakukan pada 8 PSB dan 16 KSS, yang secara 

administratif termasuk ke dalam 4 kabupaten yaitu Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, 

dan Siak di wilayah Provinsi Riau. Pengambilan data juga dilakukan pada 6 tipe tutupan 

lahan di setiap PSB yaitu ST (Sawit Tua), SM (Sawit Muda), NKT (Nilai Konservasi 

Tinggi), HS (Hutan Sekunder) di sekitar PSB, dan 2 KSS. Persiapan dan pengambilan data 

primer maupun sekunder dilakukan selama 3 bulan (khususnya untuk pengambilan data 

keanekaragaman satwa dan tumbuhan serta karakteristik masyarakat sekitar kebun sawit dan 

persepsi masyarakat terhadap kebun sawit, yang berlangsung selama 30 hari pada bulan 

Maret – April 2016). Selanjutnya proses identifikasi jenis-jenis tumbuhan oleh LIPI, analisis 

data, dan penyusunan laporan dilakukan pada bulan Mei-September 2016. 

6. Data dan informasi sejarah asal usul status lahan diperoleh melalui analisis overlay peta 

perkebunan kelapa sawit dengan peta TGHK dan atau RTRWP Riau. Untuk mengetahui 

informasi mengenai riwayat penggunaan lahan serta perkembangan perubahan tutupan lahan 

dilakukan analisis penafsiran peta citra landsat sebanyak 165 peta landsat (masing-masing 

lokasi kajian dianalisis dengan menggunakan peta citra landsat 3 tahun sebelum lahan dibuka 

menjadi kebun sawit, tahun saat dibuka perkebunan kelapa sawit, dan 3 tahun setelah lahan 

dibuka menjadi kebun). Wawancara mendalam terhadap narasumber kunci sebanyak 60 

orang juga dilakukan untuk mendapatkan data tambahan terkait asal usul status, riwayat 

penggunaan lahan dan perkembangan tutupan lahan serta tingkat keanekaragaman hayati. 

Sedangkan wawancara terstruktur kepada 272 responden yang merupakan masyarakat 

sekitar kebun sawit dilakukan untuk memperoleh data karakteristik dan persepsi masyarakat 

terhadap perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya, data variasi keanekaragaman jenis 

tumbuhan dilakukan pada area NKT dan hutan di sekitar perkebunan sawit besar. Data 

variasi keanekaragaman jenis satwa (mamalia, burung, kupu-kupu, herpetofauna) dan 

kepadatan cacing dikumpulkan melalui pengamataan langsung pada 45 jalur dengan 3 kali 

ulangan dan bantuan 10 kamera trap untuk pengamatan mamalia selama 3x24 jam. Selain 

itu, dilakukan pula penelusuran pustaka yang dilakukan untuk mendapatkan informasi awal 

serta untuk melengkapi informasi yang didapatkan dari lapangan. 

7. Saat izin usaha perkebunan kelapa sawit dan sertifikat HGU diterbitkan, status lahan seluruh 

PSB sudah bukan merupakan kawasan hutan, namun sebagian besar perkebunan (7 dari 8 

PSB) mengajukan alih fungsi kawasan hutan menjadi non kawasan hutan melalui proses 

pelepasan kawasan hutan sebelum izin usaha perkebunan diperoleh. Akan tetapi, alih fungsi 

kawasan hutan pada 1 PSB diantaranya diajukan oleh pemilik/pengelola PSB sebelumnya. 

Jika dilihat berdasarkan luasan seluruh areal PSB yang diamati (46,372.38 ha), sebanyak 

68.02% status lahan yang dialihfungsikan berasal dari hutan produksi konversi/areal 

penggunaan lain, 30.01% berasal dari hutan produksi terbatas, dan 1.97% berasal dari hutan 

produksi.  

8. Adapun status lahan pada KSS yang diamati (47.5 ha), sebanyak 91.76%, status lahannya 

sudah bukan kawasan hutan saat areal tersebut dijadikan kebun kelapa sawit sedangkan 
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sisanya (8.24%) masih berstatus kawasan hutan (APK Kehutanan) saat pemilik kebun 

membeli lahan dan menggunakan lahan tersebut untuk kebun sawit. 

9. Riwayat penggunaan lahan pada 8 lokasi PSB (46,372.38 ha) sebelum PSB beroperasi 

adalah sebagai berikut : 49.96% merupakan eks Hak Guna Usaha perusahaan lain, 35.99% 

merupakan eks Hak Pengusahaan Hutan, serta 14.04% merupakan ladang masyarakat lokal 

dan eks para transmigran. Hal tersebut didukung dengan hasil penafsiran citra landsat, 

mengenai perkembangan tutupan lahan areal konsesi 1 tahun sebelum PSB memperoleh izin 

usaha yang menunjukkan bahwa 49.96% berupa perkebunan karet, 35.99% berupa hutan 

sekunder, 10.7% berupa tanah terbuka, 3.03% berupa semak belukar serta 0.84% berupa 

pertanian lahan kering bercampur semak. 

10. Adapun penelusuran riwayat penggunaan lahan pada 16 KSS (47.5 ha) menunjukan bahwa 

seluruh kebun sawit tersebut merupakan ladang eks transmigran dan masyarakat lokal.  Hasil 

ini didukung oleh hasil analisis citra landsat yang menunjukkan bahwa sebagian besar 

tutupan lahan sebelum dijadikan KSS, berupa tanah terbuka (73.68%), sedangkan 26.32% 

lahan berupa berupa semak belukar. 

11. Hasil analisis vegetasi pada areal NKT menunjukkan jumlah jenis tumbuhan bervariasi 

antara 8-129 jenis. Bila dibandingkan dengan tutupan lahan sebelum PSB beroperasi, 3 PSB 

mengalami penurunan jumlah jenis antara 60.56-93.33%, dan 3 PSB tidak mengalami 

perubahan jumlah jenis tumbuhan. Sisanya tidak dapat diketahui perubahan jumlah jenisnya 

mengingat keduanya tidak memiliki areal NKT. Jumlah spesies tumbuhan lebih banyak 

ditemukan pada areal NKT berupa hutan bila dibandingkan dengan hutan sekunder. Jumlah 

jenis tumbuhan tertinggi ditemukan di NKT PTN sebanyak 129 jenis, sedangkan terendah 

yaitu di NKT PT.KPR sebanyak 8 jenis.  

12. Total jenis mamalia yang ditemukan di seluruh lokasi penelitian berjumlah 13 jenis dengan 

jumlah jenis paling tinggi berada di kawasan NKT berhutan (6 jenis). Tipe tutupan lahan 

PSB dengan ST dan SM, masing-masing ditemukan paling tinggi sebanyak 4 jenis, sama 

halnya dengan KSS juga tercatat sebanyak 4 jenis. Terdapat 2 jenis yang dilindungi 

berdasarkan PP No 7 Tahun 1999 yaitu Lutung kelabu (Presbytis cristata) dan Kucing 

kuwuk (Prionailurus bengalensis). 

13. Total jenis burung yang dijumpai di seluruh lokasi penelitian berjumlah 73 jenis. Jumlah 

yang terpantau disetiap PSB antara 20-30 jenis. Jika dibandingkan dengan keanekaragaman 

jenis burung di hutan primer, terhitung sekitar 50% jenis yang dijumpai dalam wilayah PSB. 

Jenis burung yang teramati paling banyak berada di tipe tutupan lahan non sawit (SB, HS, 

NKT) dan paling sedikit di tutupan lahan KSS. Berdasarkan PP No.7 Tahun 1999, terdapat 

14 dari 58 (24.13%) jenis burung yang dilindungi. 

14. Jumlah jenis kupu-kupu yang ditemukan pada seluruh lokasi kajian yaitu 85 jenis dari 1,486 

individu kupu-kupu yang terdiri dari lima famili yaitu Papilionidae (10 jenis), Nymphalidae 

(51 jenis), Pieridae (13 jenis), Lycanidae (10 jenis) dan Hesperidae (1 jenis). Famili 

Nymphalidae merupakan famili yang ditemukan dengan jumlah jenis tertinggi pada setiap 

lokasi kajian. Tidak ada satupun jenis kupu-kupu yang dijumpai termasuk kedalam kategori 

jenis dilindungi berdasarkan PP No 7 Tahun 1999. Jumlah jenis kupu-kupu tertinggi terdapat 

pada tipe tutupan lahan non sawit (NKT, Semak belukar, hutan sekunder), sedangkan 

terendah terdapat pada tipe tutupan lahan berupa sawit (ST, SM, KSS). Jumlah jenis kupu-

kupu yang dijumpai pada KSS lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah jenis yang dijumpai 

pada PSB. 



 

 

 
 

15. Keanekaragaman jenis herpetofauna di 8 PSB terhitung sebanyak 32 jenis, yang terdiri dari 

20 amfibi dan 12 reptil. Jumlah yang ditemukan antara 6-15 jenis di setiap PSB. Secara 

keseluruhan, jenis yang tercatat dalam PSB lebih tinggi (15 jenis) dibandingkan dengan 

tutupan lahan HS (6 jenis) ataupun SB (6 jenis). Herpetofauna yang dijumpai di PSB lebih 

tinggi dibandingkan dengan KSS (12 jenis). Pada umumnya, tingkat keanekaragaman 

herpetofauna meningkat dengan semakin besarnya ketersediaannya air dalam suatu 

habitatnya. Tidak ada satupun jenis herpetofauna yang dijumpai masuk dalam kategori 

dilindungi berdasarkan PP No.7 Tahun 1999. 

16. Hasil inventarisasi  cacing tanah menunjukkan bahwa jumlah jenis cacing tanah yang 

ditemukan pada seluruh lokasi penelitian yaitu 3 jenis (Pontoscolex corethrurus, genus 

Pheretima, dan  satu jenis dari famili Megascolicidae) dengan total individu sebanyak 1,074. 

Jenis cacing Pontoscolex corethrurus ditemukan hampir di seluruh lokasi pengamatan 

dengan jumlah total 1053 individu. Tingkat kepadatan cacing tanah di berbagai tutupan lahan 

pada perkebunan kelapa sawit menunjukkan  hasil yang bervariasi antara 0.64 - 88.32 

ind/m2.  Hutan sekunder memiliki variasi kepadatan 0-19.84 ind/m2,  areal NKT memiliki 

tingkat kepadatan 0-88.30 ind/m2, lahan KSS memiliki tingkat kelimpahan cacing tanah 

antara 5.44-40.96 ind/m2, PSB dengan tutupan lahan ST memiliki tingkat kepadatan antara 

0.64-17.9 ind/m2, serta tutupan lahan SM pada PSB memilikit tingkat kepadatan antara 6.4-

21.12 ind/m2. Secara umum KSS memiliki tingkat kepadatan rata-rata lebih tinggi 

dibandingkan dengan PSB (untuk tipe tutupan lahan ST dan SM) dan HS tetapi lebih rendah 

dibandingkan dengan areal NKT. 

17. Secara umum, masyarakat yang tinggal di sekitar PSB memiliki karakteristik individu 

sebagai berikut: didominasi oleh pendatang (migran spontan dan transmigran) (58.61%), 

laki-laki (65.64%), berusia ≤49 tahun (70.30%), telah menyelesaikan pendidikan dasar, 

yaitu SD dan SMP (71.12%), dan bagi masyarakat pendatang, alasan bermigrasi karena 

faktor ekonomi (100%).  Adapun karakteristik rumahtangganya dicirikan oleh jumlah 

keluarga ≥ 5 individu (keluarga sedang-besar) (70.33%), berpendapatan antara Rp 2-10 

juta/bulan baik untuk pendapatan utama (60.93%) dan sampingan/tambahan (44.45%), 

memiliki kebun sawit dengan luasan ≤ 10 ha (87.06%), yang berjarak antara 1-2 km dari 

tempat tinggal (53.07%), dengan lama bekerja di perkebunan sawit antara 6-10 tahun 

(48.24%), menggunakan keluarga sebagai tenaga pekerja (57.65%) dan sumber 

pengetahuan mengenai sawit didapatkan melalui teman dan tetangga (78.82%). 

18. Masyarakat yang tinggal di sekitar KSS memiliki karakteristik kepala rumah tangga sebagai 

berikut: didominasi oleh pendatang (migran spontan dan transmigran) (60.45%), laki-laki 

(67.54%), berusia ≤49 tahun (73.25%), telah menyelesaikan pendidikan dasar (SD dan 

SMP) (59.83%), dan bagi masyarakat pendatang, alasan bermigrasi sebagian besar karena 

faktor ekonomi (76.14%).  Adapun karakteristik rumah tangganya dicirikan oleh keluarga 

kecil (≤ 4 individu) sebanyak 72.95% yang terbagi menjadi 1-2 individu (37.33%) dan 3-4 

individu (35.62%), berpendapatan antara Rp 2-10 juta/bulan baik pendapatan utama 

(58.39%) dan ≤ Rp 2 juta untuk pendapatan sampingan/tambahan (71.61%), memiliki 

kebun sawit dengan luasan ≤ 10 ha (100%), yang berjarak antara ≤ 1 km dari tempat tinggal 

(39.96%), dengan lama bekerja di perkebunan sawit ≥ 11 tahun (36.72%), menggunakan 

anggota keluarga (inti dan bukan inti) sebagai tenaga pekerja (98.39%) yang terdiri dari 

62.30% menggunakan keluarga inti dan 36.09% menggunakan anggota keluarga bukan inti.  

Sumber pengetahuan mengenai sawit didapatkan melalui perusahaan (43.79%). 

19. Persepsi masyarakat terhadap keberadaan PSB ditinjau dari aspek sosial, ekonomi dan 

lingkungan secara umum baik, dengan nilai rata-rata ketiga aspek tersebut 58.81% dengan 

rincian sebagai berikut: 68.83% baik dan 19.70% buruk (ekonomi), 63,17% baik dan 

24.91% buruk (sosial), dan 44.45% baik dan 40.86% buruk (lingkungan). 
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20. Persepsi masyarakat terhadap keberadaan KSS ditinjau dari aspek sosial, ekonomi dan 

lingkungan secara umum baik, dengan nilai rata-rata ketiga aspek tersebut 63.34% dengan 

rincian sebagai berikut: 73.37% baik dan 22.97% buruk (ekonomi), 67.17% baik dan 

27.30% buruk (sosial), dan 49.54% baik dan 44.75% buruk (lingkungan). 

21. Berdasarkan data/informasi yang telah diperoleh, dapat disimpulkan: (1) Status lahan areal 

konsesi 8 PSB dan 15 KSS sudah bukan merupakan kawasan hutan saat izin usaha 

perkebunan kelapa sawit diterbitkan; (2) Sebagian besar tutupan lahan PSB dahulu 

didominasi oleh perkebunan karet dan hutan sekunder, sedangkan untuk KSS, sebagian besar 

wilayahnya dahulu berupa tanah terbuka; (3) Perubahan tutupan lahan menjadi kebun sawit 

telah meningkatkan keanekaragaman jenis burung, kupu-kupu, herpetofauna dan 

meningkatkan kepadatan cacing tanah, namun menurunkan keanekaragaman jenis mamalia; 

dan (4) Sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan kelapa sawit 

merupakan pendatang transmigran, didominasi oleh laki-laki berumur ≤ 49 yang pernah 

mengenyam pendidikan dasar (SD+SMP). Persepsi masyarakat terhadap PSB ditinjau dari 

aspek ekonomi, sosial dan lingkungan adalah baik, walaupun sedikit lebih rendah 

dibandingkan persepsi masyarakat terhadap KSS.  Dampak positif keberadaan PSB lebih 

banyak dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan daripada di sekitar 

KSS. 

22. Saran dan rekomendasi yang diajukan adalah: (1) Penelitian mengenai sejarah asal usul 

status dan riwayat penggunaan lahan serta perkembangan perubahan tutupan lahan termasuk 

penelitian keanekaragaman hayati perlu dilanjutkan pada seluruh perkebunan kelapa sawit 

baik PSB maupun KSS agar dapat disusun database keanekaragaman hayati perkebunan 

kelapa sawit di Indonesia; (2) Perlu pengkayaan jenis tumbuhan di hutan alam wilayah Riau 

khususnya jenis-jenis yang dilindungi sebagai salah satu upaya untuk memperkaya 

keanekaragamana jenis di perkebunan kelapa sawit dengan tumbuhan asli setempat pada 

areal NKT; dan (3) Perlu pengkayaan keanekaragaman pohon pakan di areal NKT 

khususnya untuk mamalia. 
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