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PENDAHULUAN 

Perkembangan kelapa sawit rakyat di Indonesia yang meningkat tajam diduga 

berdampak terhadap perubahan tutupan lahan hutan. Kelapa sawit rakyat di Indonesia sebagian 

besar terdapat di Provinsi Riau, dalam beberapa  tahun terakhir meningkat sebesar 95 % dari 

740.348 ha di tahun 2006 menjadi 1.441.705 ha pada tahun 2016. Sedangkan perkebunan skala 

besar meningkat 30% dari 715.552 ha  menjadi 931.662 ha dan perkebunan milik negara 

meningkat sebesar 29% dari 68.861 ha menjadi 88.728 ha (Ditjenbun 2016). Peningkatan 

kelapa sawit rakyat yang sangat pesat menunjukkan kontribusi penting terhadap perubahan 

tutupan lahan di masa depan melalui konversi lahan, tetapi  sejauh mana dampaknya terhadap 

deforestasi masih terus diperdebatkan. Adanya perbedaan persepsi mengenai istilah deforestasi  

yang digunakan  mengarah pada kesimpulan yang berbeda mengenai dampak perkebunan 

kelapa sawit terhadap deforestasi (Gunarso 2013). Deforestasi secara umum  yang banyak 

digunakan oleh peneliti adalah  hilangnya tutupan lahan hutan dan konversi secara permanen 

untuk berbagai manfaat lainnya (FAO 2010). Di Indonesia definisi deforestasi mengacu pada 

Peraturan Menteri Kehutanan No. 30 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa deforestasi sebagai 

perubahan permanen dari kawasan hutan menjadi kawasan non-hutan sebagai hasil aktivitas 

manusia.  

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengetahui hubungan antara  ekspansi 

kelapa sawit dan dampaknya terhadap deforestasi. Penelitian terkait deforestasi dari 

perkebunan skala besar di Indonesia telah banyak dilakukan (Uryu et al. 2008; Koh & Wilcove 

2008; Koh et al. 2011; Carlson et al. 2012; Miettinen et al. 2012; Obidzinski et al. 2012; 

Gunarso et al. 2013; Lee et al. 2014; Tarigan et al. 2015). Wicke et al.  (2011) melaporkan 

bahwa  dari 9,7 juta deforestasi yang terjadi selama kurun waktu 1997-2003, sebesar  27 % (2.6 

juta ha) telah diubah menjadi kelapa sawit, tetapi  besaran persentase ini diduga cenderung 

lebih rendah karena terdapat tutupan  lahan lainnya yang telah dikonversi menjadi kelapa sawit, 

seperti lahan terdegradasi dan perkebunan (Pagiola 2000; Gunarso 2013). Fitzherdibert et al. 

(2008) menyatakan bahwa deforestasi akibat konversi hutan menjadi kelapa sawit diperkirakan 

sebesar 16%, dengan catatan jika semua  lahan kelapa sawit yang ada ditanam dari lahan hutan, 

namun faktanya tidak semua kelapa sawit berasal dari hutan (Gunarso 2013).  

Dari hasil-hasil penelitian tersebut diatas  menunjukkan bahwa penelitian mengenai 

dampak perkebunan kelapa sawit rakyat swadaya terhadap deforestasi di Indonesia masih 

belum banyak diketahui. Lebih lanjut, hasil  penelitian sebelumnya tidak menjelaskan secara 

rinci berbagai faktor yang mendorong deforestasi (Wicke et al. 2011) seperti status tanah, 

sejarah penggunaan lahan dan jenis tutupan lahan di suatu wilayah sebelum pembentukan 

perkebunan kelapa sawit (Koh et al. 2011).  

 



Asal-usul lahan kelapa sawit sangat penting diketahui untuk mengidentifikasi dampak 

perkembangan kelapa sawit terhadap deforestasi, khususnya pada perkebunan kelapa sawit 

rakyat swadaya  yang tumbuh pesat dan kemungkinan akan mendominasi perkebunan kelapa 

sawit Indonesia di masa depan (Euler 2015).  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan apakah benar kelapa sawit 

rakyat penyebab deforestasi di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman 

tentang kontribusi perkebunan kelapa sawit swadaya terhadap deforestasi dan  merumuskan 

strategi yang tepat untuk mengurangi konversi hutan  di Indonesia menjadi perkebunan kelapa 

sawit. 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Data asal usul kebun kelapa sawit rakyat di ambil dari 16 petani kelapa sawit rakyat 

swadaya yang tersebar di Kabupaten Kampar, Pelalawan, Siak dan Kuantan Singingi.  Sebagai 

perbandingan dilakukan juga analisis terhadap empat perusahaan kelapa sawit skala besar di 

lokasi yang berdekatan. Total luas kebun kelapa sawit rakyat yang diamati adalah 47.5 hektar. 

Pengambilan sampel kebun petani dilakukan secara acak, dengan mempertimbangkan faktor 

teknis pelaksanaan seperti jarak antara kebun kelapa sawit rakyat  dan dengan perkebunan 

kelapa sawit skala besar. Tahun perkebunan kelapa sawit ditanam mulai dari tahun 1990-2009. 

 

Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan meliputi kuisioner, GPS, software terkait; ERDAS Imagine, 

ArcView GIS, kamera untuk dokumentasi di lapangan dan peralatan lain yang mendukung 

kegiatan di lapangan. Sementara bahan yang digunakan adalah peta fungsi kawasan hutan 

Provinsi Riau, peta sebaran kelapa sawit, data sekunder profil perusahan perkebunan sawit 

provinsi Riau.  Citra landsat 5 ETM dan 7 ETM, peta Rupa Bumi Indonesia Provinsi Riau. 

 

Prosedur Pengumpulan Data  

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah titik koordinat masing-

masing kebun  kelapa sawit rakyat swadaya dan  wawancara dengan pemilik kebun. Data titik 

koordinat diambil dengan mendatangi langsung masing-masing kebun kelapa sawit rakyat, 

selanjutnya dilakukan wawancara dengan pemilik kebun kelapa sawit terkait asal lahan dan 

tutupan lahan yang dimiliki sebelum diubah menjadi kebun kelapa sawit. Sementara data 

sekunder yang dibutuhkan adalah data digital dalam bentuk shp yang antara lain TGHK tahun 

1986 dan RTRWP Riau tahun 2014, data sebaran sawit rakyat di Provinsi Riau yang diperoleh 

dari P4W IPB.  Citra landsat  lahan tiga tahun sebelum menjadi kebun kelapa sawit rakyat 

swadaya. 

 

Analisis Data 

Untuk mengetahui status dan asal usul kawasan perkebunan kelapa sawit rakyat apakah 

masuk pada kawasan hutan, dilakukan analisis peta lahan kelapa sawit rakyat yang 

ditumpangtindihkan (overlay) dengan peta Tata Guna Hutan Kesepakatan tahun 1986 

(TGHK1986), Peta Kawasan Hutan Tahun 2014 dan Peta RTRWP Provinsi Riau Tahun 1994 

dan 2014. 

Untuk mengetahui sejarah perubahan tutupan lahan kelapa sawit rakyat sebelum diubah 

menjadi lahan kelapa sawit, dilakukan penafsiran citra satelit dengan tiga (3) tahun liputan 

sebelum pembukaan kelapa sawit. Penafsiran citra satelit menggunakan citra landsat TM 5 dan 

TM 7. Interpretasi citra landsat menggunakan software ArcGIS untuk membedakan tipe 



tutupan lahan dan penggunaan lahan. Definisi tipe tutupan lahan berdasarkan istilah dan 

definisi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Planologi, Kementerian Kehutanan.  Hasil 

penafsiran overlay peta dan penafsiran citra satelit juga diperkuat dengan penelusuran dokumen 

di Badan Pertanahan Negara (BPN) dan wawancara dengan pemilik kebun serta tokoh 

masyarakat yang ada di sekitar perkebunan untuk mengetahui status lahan dan sejarah lahan 

tersebut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Asal-Usul Lahan  dan Status Kelapa Sawit Rakyat Swadaya  

Mengacu pada Undang-Undang Kehutanan No 41/1999, lahan dikategorikan ke dalam 

kawasan hutan dan kawasan non hutan (areal penggunaan lain/APL). Fungsi kawasan hutan 

Indonesia dikategorikan menjadi hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi, dan hutan 

konversi (hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kegunaan lain). Pada tahun 1983 

klasifikasi fungsional ini disetujui oleh Departemen Kehutanan dan semua pemerintah provinsi 

dan sektor lainnya yang kemudian di kenal dengan tata guna hutan kesepakatan (TGHK).  

Sementara itu, penggunaan non kawasan hutan (Penggunaan lahan lainnya) ditujukan untuk 

pengembangan non kehutanan. Penggunaan lahan lainnya berada di bawah kewenangan 

pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sedangkan kawasan hutan di bawah 

kewenangan pemerintah pusat.  Rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) adalah rencana 

pengelolaan tata ruang wilayah provinsi sebagai penjabaran Undang-Undang Tata Ruang 

Tahun 1992. Klasifikasi spasial menurut RTRWP adalah: hutan lindung, kawasan budidaya 

lahan hutan, dan kawasan budidaya non-hutan. Dua sistem klasifikasi lahan tersebut telah 

terintegrasi dalam pelaksanaannya sejak tahun 1993. 

Peraturan tata ruang Riau mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173 

Tahun 1986 tentang TGHK dan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 1994 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 1994-2009 yang menjelaskan pemanfaatan ruang sebagai 

referensi dan alat koordinasi antar sektor dalam pembuatan kebijakan pembangunan Provinsi 

Riau. Menurut TGHK, luas daratan Riau adalah 8.598.757 Ha, diperbaharui pada tahun 2012 

adalah 9.036.835,00 Ha. Tidak semua lahan hutan di Provinsi Riau ditutupi oleh tutupan hutan, 

42.55% (3 032 912 Ha) memiliki tutupan hutan, sisanya 57.45% tidak memiliki tutupan hutan 

(4 094 326 ha). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan TGHK, sebesar 29.47% kelapa sawit 

swadaya memiliki status sebagai hutan produksi, sementara 70.53% wilayahnya memiliki 

status sebagai lahan non-hutan (penggunaan lahan lainnya). Berdasarkan peta kawasan hutan 

Provinsi Riau (2014), 66% lahan kelapa sawit rakyat swadaya bukan merupakan kawaan hutan, 

sedangkan  33%  memiliki status kawasan hutan konversi  (Tabel 1). Sementara itu, 

berdasarkan RTRW Provinsi Riau tahun 1994, 29.47% dari luas lahan kelapa sawit swadaya 

memiliki status sebagai areal penggunaan khusus kehutanan (APK kehutanan), 49.47% 

memiliki status kawasan sebagai kawasan khusus untuk perkebunan (APK perkebunan), 

sedangkan 21% sisanya merupakan kawasan bukan hutan (APL). Selain itu, berdasarkan 

RTRWP yang diupdate 2014, semua area kelapa sawit swadaya memiliki status sebagai 

kawasan non berhutan (penggunaan lahan lainnya). Dari hasil tersebut dapat kita lihat bahwa 

berdasarkan TGHK dan RTRWP Riau, sebagian besar dari petani kelapa rakyat sawit swadaya 

di wilayah penelitian memiliki lahan berada di luar kawasan hutan, sementara itu sebagain kecil 

yang lahannya berada di areal hutan yang merupakan areal hutan bekas konsesi HPH, walaupun 

di RTRWP 2014 yang sudah diperbaharui, semua area petani kelapa sawit swadaya terletak di 

lahan non hutan. Menurut peraturan di Indonesia, status produksi hutan dapat dikonversi 



menjadi konversi hutan atau penggunaan lahan lainnya jika kawasan hutan telah ditetapkan 

tidak produktif (Kartodihardjo dan Supriono 2000). 

Hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa salah satu petani kelapa sawit 

swadaya yang memiliki lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan memiliki dokumen 

resmi tentang kepemilikan tanah, walaupun secara aturan seharusnya tidak dapat memiliki 

lahan yang berada di kawasan hutan karena merupakan lahan milik Negara (Tabel 11). Hal ini 

mengindikasikan bahwa terdapat status lahan yang tumpang tindih antara TGHK dan RTRWP. 

Status tumpang tindih lahan di Riau dapat terjadi karena kurangnya koordinasi atau padu serasi 

antara penggunaan lahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Tata Guna 

Hutan Kesepakatan (TGHK) di Provinsi Riau. Menurut Sinabutar (2015), untuk mengatur 

lahan hutan dan lahan lainnya, pemerintah daerah mengikuti RTRWP, sementara Kementerian 

Kehutanan mengikuti TGHK. Sumber peraturan yang berbeda memicu penggunaan lahan yang 

tidak terkendali dan tata batas hutan yang tidak jelas sehingga lahan hutan dapat dimiliki oleh 

petani kelapa sawit rakyat swadaya dengan bukti resmi kepemilikan, seperti surat bukti dari 

kepala desa (SKT) atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

Status tumpang tindih lahan dipicu oleh ketidakpastian lahan (Kartodihardjo 2011; Fauzi 2013; 

Nugraha 2013). Klaim yang tumpang tindih terhadap kawasan hutan dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor seperti pelaksanaan kebijakan yang tidak efisien, tidak terkoordinasi beberapa 

izin dan tidak mengakui hak masyarakat adat dan masyarakat lokal (Sinabutar 2015). Jika 

kondisi ini berlanjut, maka akan mengancam keberadaan hutan akibat ekspansi kelapa sawit 

karena permintaan kelapa sawit terus meningkat di masa depan (Corley 2009).  

Kepemilikan lahan oleh masyarakat lokal pada umumnya didasarkan pada siapa yang 

pertama menggarap lahan di daerah itu akan memiliki lahan tersebut (Saptomo 2004). 

Penanaman tanaman pertanian seperti karet dan campuran kemudian dikonversi menjadi 

kelapa sawit di kawasan hutan merupakan bentuk bukti kepemilikan lahan, terutama di daerah 

dengan banyak persaingan lahan (Sunderlin et al. 1996). Penanaman pohon karet bisa menjadi 

strategi masyarakat di Provinsi Riau untuk mendapatkan dan mengamankan hak dan hak atas 

tanah sesuai hukum adat dan hukum negara (Angelsen 1995). Strategi ini juga berlaku di 

Kalimantan Barat untuk memerangi perambahan lahan dari suku lain atau dari pemerintah 

(Dove 1993). 



Tabel 1  Luas dan status kawasan sebelum menjadi kelapa sawit pada perkebunan kelapa sawit rakyat Provinsi 

Riau 

Kebun 

sawit 

swadaya 

Luas 

(ha) 

Tahun 

Tanam 

TGHK 

(1986) 

RTRWP 

Riau (1994) 

RTRWP 

Riau (2014) 

Peta 

Kawasan 

Hutan Riau 

(2014) 

Bukti Hak 

milik 

Status Status Status Status SKT 

Kebun 1     4 1990 HP APK  

Kehutanan 

APL APL SKT 

Kebun 2 10 1998 HP APK 

Kehutanan 

APL HPK Sertifikat 

Kebun 3 1 2009 APL APL APL APL SKT 

Kebun 4 1 2009 APL APL APL APL SKT 

Kebun 5 4 1998 APL APK 

Perkebunan 

APL APL Sertifikat 

Kebun 6 4 1998 APL APK 

Perkebunan 

APL APL Sertifikat 

Kebun 7 1 1999 APL APL APL APL Sertifikat 

Kebun 8 1 1999 APL APL APL APL Sertifikat 

Kebun 9 4 2000 APL APL APL HPK Sertifikat 

Kebun 10 2 2002 APL APL APL HPK Sertifikat 

Kebun 11 8 2004 APL APK 

Perkebunan 

APL APL SKT 

Kebun 12 1 2011 APL APK 

Perkebunan 

APL APL SKT 

Kebun 13 1 2005 APL APK 

Perkebunan 

APL APL SKT 

Kebun 14 1.5 2003 APL APK 

Perkebunan 

APL APL SKT 

Kebun 15 2 1994 APL APK 

Perkebunan 

APL APL SKT 

Kebun 16 2 2000 APL APK 

Perkebunan 

APL APL SKT 

Total  luas lahan yang diamati :   47.5 ha 

Ket : APL : Areal Penggunaan Lain, APK : Areal Penggunaan Khusus; SKT : surat keterangan tanah 

 

Riwayat penggunaan lahan dan perubahan tutupan lahan  

Hasil analisis citra satelit menunjukkan bahwa tiga tahun sebelum tutupan lahan diubah 

menjadi kelapa sawit rakyat, seluas 27% lahan berasal dari   tutupan lahan hutan sekunder dan 

semak belukar,  33% merupakan perkebunan, sementara sisanya sebesar 13% data tidak 

tersedia. Sedangkan dua tahun sebelum pembukaan kebun kelapa sawit dilakukan, diketahui 

bahwa riwayat penggunaan lahan 33% berasal dari hutan sekunder, persentase tutupan lahan 

hutan sekunder yang bertambah diduga berasal dari data yang sebelum tidak diketahui akibat 

data citra satelit yang tidak tersedia. Perubahan tutupan lahan pada wilayah penelitian dapat 

terlihat secara jelas dari gambar landsat di salah satu lahan kelapa sawit rakyat (Gambar 1). 

 Persentase luas tutupan lahan yang berasal dari semak belukar bertambah menjadi 60%, 

penambahan persentase tersebut diduga berasal dari tutupan lahan perkebunan lain yang sudah 

mulai tidak dilakukan perawatan karena dipersiapkan untuk dikonversi menjadi kelapa sawit. 

Pada dua tahun sebelum menjadi kelapa sawit  sebesar 7% lahan telah menjadi tanah terbuka. 

Selanjutnya setahun sebelum kelapa sawit ditanam, diketahui bahwa hutan sekunder telah 

berkurang menjadi 10 %, areal semak belukar meningkat menjadi 63%, sedangkan tanah 



terbuka berkurang menjadi 3% digantikan dengan perkebunan kelapa sawit yang telah 

berangsur ditanam seluas 3%.  

Hasil wawancara dengan pemilik kebun kelapa sawit menunjukkan bahwa sebanyak 

80 % menyatakan bahwa awalnya kebun mereka berupa hutan, sementara sisanya sebesar 20 % 

berupa semak belukar (Tabel 2). Perbedaan definisi tutupan lahan hutan yang dipahami oleh 

pemilik kebun dengan definisi tutupan hutan yang diacuh dalam penelitian ini diduga 

menyebabkan adanya perbedaan besaran  persentase tutupan lahan yang diamati. Namun secara 

umum dua sumber data tersebut memiliki kesamaan bahwa tutupan lahan sebelum menjadi 

kelapa sawit sebagian besar berasal dari tutupan lahan semak belukar dan hutan sekunder.  

Sedangkan asal penggunaan lahan sebelum menjadi kelapa sawit  berdasarkan hasil 

penelusuran dokumen  sebelum ditanam kelapa sawit  46% merupakan bekas areal konsesi 

HPH (hak pengusahan hutan) sedangkan sisanya sebesar 54% merupakan bekas ladang 

transmigrasi  atau kebun masyarakat. Hasil ini didukung dengan analisis citra satelit yang 

menunjukkan bahwa sebagian besar tutupan lahan sebelum dikonversi menjadi kelapa sawit 

berupa semak belukar, hutan sekunder dan tanah terbuka (Tabel 2) 



 
Gambar 1 Citra satelit yang menunjukkan perubahan tutupan lahan sebelum menjadi kelapa sawit rakyat di salah satu lokasi  

penelitian (Kebun 7)



Tabel 2  Perubahan tutupan lahan sebelum menjadi perkebunan kelapa sawit berdasarkan 

penafsiran citra landsat dan wawancara dengan pemilik kebun kelapa sawit 

rakyat di Provinsi Riau 

Lokasi Luas  

 (ha) 

Tahun 

tanam 

Tutupan lahan hasil penafsiran citra satelit 

3 tahun sebelum tanam 

Tutupan lahan 

awal menurut  

pemilik kebun 

sawit 

Riwayat 

penggunaan 

lahan 3 tahun sbl 

tanam 

2 tahun 

sbl tanam 

1 tahun sbl 

tanam 

Kampar 

Kebun 1 4   

1990 

Tidak ada 

data 

Hutan 

sekunder 

Hutan 

sekunder 

Hutan Bekas HPH, 

bekas ladang 

Kebun 2 10  1998 Perkebunan Semak 

belukar 

Semak 

belukar 

Hutan Bekas HPH, 

bekas ladang 
Kebun 3 1  2009 Hutan 

sekunder 

Tanah 

terbuka 

Tanah 

terbuka 

Hutan Bekas ladang 

Kebun 4 1 2009 Hutan 

sekunder 

Tanah 

terbuka 

perkebunan Hutan Bekas ladang 

Kebun 5 4 1998 Semak belukar Semak 

belukar 

Semak 

belukar 

Hutan Bekas ladang 

transmigrasi 

Kebun 6 4 1998 Semak belukar Semak 

belukar 

Semak 

belukar 

Hutan Bekas ladang 

transmigrasi 
Kuantan Singingi 

Kebun 7 4 2000 Hutan 
sekunder 

Hutan 
sekunder 

Hutan 
sekunder 

Semak belukar Bekas ladang 

Kebun 8 2 2002 Hutan 

sekunder 

Hutan 

sekunder 

Hutan 

sekunder 

Semak belukar Bekas ladang 

Kebun 9 1 1999 Semak belukar Semak 
belukar 

Semak 
belukar 

Semak belukar Bekas ladang 
transmigrasi 

Kebun 10 1 1999 Semak belukar Semak 

belukar 

Semak 

belukar 

Lahan 

pertanian 

Bekas ladang 

transmigrasi 

Pelalawan 

Kebun 11 8 2004 Hutan 
sekunder 

Hutan 
sekunder 

Hutan 
sekunder 

Semak belukar Bekas ladang 

Kebun 12 1 2011 Hutan 

sekunder 

Tanah 

terbuka 

Semak 

belukar 

Hutan sekunder Bekas kebun 

karet 

Kebun 13 1 2005 Semak belukar Semak 
belukar 

Semak 
belukar 

Semak belukar Bekas ladang 

Kebun 14 1.5 2003 Semak belukar Semak 

belukar 

Semak 

belukar 

Semak belukar Bekas ladang 

Siak 

Kebun 15 2 2005 Semak belukar Semak 

belukar 

Tanah 

terbuka 

Semak belukar Bekas ladang 

Kebun 16 2 2000 Semak belukar Semak 

belukar 

Tanah 

terbuka 

Hutan sekunder Bekas ladang 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan 

bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebagian besar dikonversi dari bekas ladang 

dan perkebunan karet (Gunarso et al. 2013). Selanjutnya Tarigan et al. (2015) 

menyimpulkan bahwa hanya 8% perkebunan kelapa sawit yang berasal dari pembukaan 

hutan secara langsung di Provinsi Jambi dalam 25 tahun terakhir. Sebagian besar areal 

perkebunan kelapa sawit berasal dari hutan campuran, hutan bekas tebangan dan semak 

belukar. Sementara di Kalimantan sebelum menjadi perkebunan kelapa sawit sebagian 

besar lahan berasal dari semak belukar (Carlson et al. 2012; Gunarso et al. 2013; Muin 

2013). 

 



Dampak Perkembangan Kelapa Sawit Terhadap Deforestasi Hutan Tropis  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar asal perkebunan kelapa sawit  

ditanam pada tahun 1990, 1998, 2000, 2002, dan 2009 berasal dari hutan sekunder, kebun 

campuran dan bekas lahan transmigrasi. Periode kelapa sawit yang didirikan erat 

kaitannya dengan asal usul dan perubahan tutupan lahan. Awal 1990an, sebagian besar 

perkebunan kelapa sawit berasal dari lahan hutan. Eksploitasi hutan melalui konsesi hutan 

pada era 1980-1990 telah meninggalkan kondisi hutan menjadi hutan terdegradasi. Hutan 

yang terdegradasi, kemudian diganti dengan tanaman pertanian seperti karet dan 

kemudian dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Fakta ini menunjukkan bahwa 

perubahan lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit bukanlah proses langsung. Antara 

tahun 1990 dan 2005 setidaknya 50% perluasan perkebunan kelapa sawit berasal dari 

lahan hutan di Malaysia dan Indonesia (Wilcove & Koh 2010). Penelitian ini konsisten 

dengan penelitian sebelumnya dari Ramdani dan Hino (2013) yang menyimpulkan bahwa 

sebagian besar hilangnya hutan tropis di Riau terkait dengan program transmigrasi, 

pembukaan lahan untuk perkebunan karet dan kelapa sawit skala besar. 

Kegiatan pembukaan hutan oleh petani di Indonesia dimulai pada tahun 1990an 

dimana program transmigrasi dan proyek pengembangan tanaman perkebunan rakyat di 

era Presiden Soeharto memfasilitasi akses petani lokal dan petani transmigrasi yang 

berasal dari Jawa (Holmes 2000). Setelah tahun 1990an, pembukaan hutan untuk 

perkebunan di lakukan oleh perkebunan kelapa sawit skala besar akibat meningkatnya 

permintaan komoditas pertanian di pasar global (Margono et al. 2014). Selanjutnya, pada 

periode tahun 2000an, di mana perkebunan kelapa sawit rakyat swadaya mulai 

mendominasi perkembangan kelapa sawit, lahan yang dibangun menjadi kelapa sawit 

sebagian besar dikonversi dari bekas ladang dan perkebunan karet. Seperti yang 

ditunjukkan dari penelitian ini (Tabel 3), ekspansi kelapa sawit rakyat sebagian besar 

dikonversi dari bentuk pertanian lainnya, seperti perkebunan, dan semak belukar, yang 

dianggap kurang menguntungkan petani dalam jangka pendek dibandingkan kelapa sawit 

(Belcher et al. 2005; Feintrenie et al. 2010). Periode tahun 2000an disebut sebagai periode 

kedua pengembangan kelapa sawit, dimana sekitar 85% lahan perkebunan kelapa sawit 

di Sumatera berasal dari lahan pertanian (Gunarso et al. 2013) seperti perkebunan karet 

dan lapangan campuran. Antara tahun 2001 dan 2005, konversi dari agrofrestry dan karet 

menjadi kelapa sawit berkembang pesat, terutama di Sumatera, wilayah dimana ekspansi 

kelapa sawit meningkat tajam dan ditandai oleh tingkat gangguan manusia dan perubahan 

penggunaan lahan yang tinggi (Gunarso et al. 2013). 

Jika dibandingkan dengan lahan perkebunan kelapa sawit skala besar di lokasi yang 

sama, hasil penelitian terhadap perkebunan skala besar dengan total luas lahan  sebesar 

45.952.00 Ha menunjukkan bahwa sebagian besar lahan untuk perkebunan kelapa sawit 

berasal dari bekas konsesi HPH dan perkebunan karet. Berdasarkan status kawasan 

menurut TGHK 1986 diketahui bahwa asal lahan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit 

merupakan areal penggunaan lain (APL), sementara sisanya adalah hutan produksi (HP) 

dan hutan produksi konversi (HPK).  Sementara menurut RTRWP Riau 2014, status lahan 

perkebunan kelapa sawit besar dahulunya adalah APL dan HP. Perubahan kawasan hutan 

produksi menjadi perkebunan kelapa sawit didahului dengan surat keputusan pelepasan 

kawasan hutan yang dibuktikan dengan terbitnya SK pelepasan kawasan hutan pada 

setiap perusahaan (Tabel 3). Hasil analisis citra satelit yang menggunakan sumber data 

citra landsat 7, menunjukkan bahwa tutupan lahan sebelum menjadi perkebunan kelapa 

sawit besar 40.4% merupakan tutupan lahan hutan sekunder sedangkan 59.6% merupakan 



tutupan lahan non hutan.  Dari 59.6% tutupan lahan non hutan tersebut terbagi menjadi 

perkebunan karet, semak belukar, tanah pertanian lahan kering dan tanah terbuka.  

Tabel 3   Luas, status dan tutupan lahan kelapa sawit pada perkebunan kelapa      sawit 

besar di Provinsi Riau 

Lokasi 
Luas 

(Ha) 
Izin Asal lahan 

Status 

kawasan 

Tutupan lahan 

sebelum kelapa sawit Pelepasan 

Kawasan 

Hutan 
Hutan 

(%) 

Non-

hutan 

(%) 

PT. W 3 444 2004 
Perkebunan 

Karet 

APL 0.26 

 

99.74 

 
1991 

PT. X 3 679.2 1991 Bekas HPH 
HP  

APL 
100  - 1992 

PT. Y 3 197 2000 Perkebunan 

karet 

APL 

HPK 

3.02 
98.8 1990 

PT. Z 23 477 1990 Bekas HPH 
APL 

HP 
12.8  

87.20 

 
1990 

        

Keterangan: APL (Areal Penggunaan lain), HP (hutan produksi), HPK (hutan produksi konversi) 

Faktor-faktor penyebab perubahan tutupan lahan terkait erat satu sama lainnya. 

Pembangunan perkebunan kelapa sawit dari beberapa kasus didahului oleh eksploitasi 

kayu. Kegiatan pembalakan dilakukan sebagai bagian dari proses pembukaan lahan, 

tetapi hal ini kadang sulit  untuk teridentifikasi hubungan sebab akibat tersebut, terutama 

jika jarak antara waktu eksploitasi kayu dan pembangunan perkebunan sangat jauh. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembukaan kawasan hutan didukung oleh 

perusahaan kelapa sawit karena hasil kayu yang diperoleh mampu membantu 

menyeimbangkan biaya untuk membangun perkebunan kelapa sawit skala besar (Casson 

2000). 

Antara tahun 2000 dan 2010, Margono et al. (2014) membedakan ekspansi 

perkebunan kelapa sawit dan industri kayu sebagai motor penggerak pertama dan 

kegiatan transmigrasi dan kebakaran sebagai faktor kedua terhadap kehilangan tutupan 

hutan di Sumatera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 27% dari hilangnya 

tutupan hutan sekunder terjadi di dalam batas sektoral perkebunan kelapa sawit swadaya. 

Sementara untuk perkebunan skala besar mencakup sebesar 40%. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit rakyat 

berkembang lebih cepat daripada perkebunan skala besar di Sumatera antara tahun 2000 

dan 2010, namun deforestasi berasal dari perkebunan kelapa sawit rakyat lebih rendah 

dibandingkan perkebunan skala besar. Perkebunan kelapa sawit rakyat berkontribusi 

delapan kali lebih rendah dari pada perkebunan swasta skala besar, sementara perkebunan 

milik negara menyumbang deforestasi lebih minimal lagi (Margono et al. 2014). Dalam 

studi lain juga dilaporkan terjadi deforestasi hutan yang lebih tinggi dari perusahaan 

kelapa sawit skala besar daripada perkebunan kelapa sawit rakyat dalam kurun waktu 

1982 sampai 2007 (Uryu et al. 2008). 

Kebun kelapa sawit rakyat swadaya di Provinsi Riau berasal dari berbagai latar 

belakang sosial ekonomi, menjadi hal yang sangat penting utuk memahami berbagai latar 

belakang sosial ekonomi tersebut untuk membedakan dampak lingkungan yang 

diakibatkan oleh petani kelapa sawit  swadaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

karakteristik petani  yang memiliki modal besar atau petani kaya berpoteni lebih besar  



sebagai ancaman untuk ekspansi di dalam kawasan hutan dibandingkan dengan petani 

yang yang memiliki modal kecil.   

Kelapa sawit rakyat di Riau berkembang sangat pesat. Perkembangan tersebut dapat 

mengancam kawasan hutan di masa mendatang. Menurut (Fitzherbert 2008), ada empat 

cara berbeda bagaimana perluasan perkebunan kelapa sawit dapat berkontribusi terhadap 

deforestasi;  yang pertama adalah konversi dari hutan primer,  kedua adalah konversi dari 

hutan yang sebelumnya telah terdegradasi akibat penebangan atau kebakaran, yang ketiga 

adalah kombinasi dengan kegiatan ekonomi lainnya seperti dengan penebangan hutan 

untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk membiayai pembangunan 

perkebunan, atau mengganti  tanaman lainnya menjadi kelapa sawit. Memahami 

bagaimana kontribusi terhadap deforestasi dari perkebunan kelapa sawit rakyat swadaya 

akan membantu dalam perencanaan strategi yang tepat untuk mengurangi konversi hutan 

Indonesia menjadi perkebunan kelapa sawit. 

Penelitian ini mencoba untuk menghitung dampak deforestasi perkebunan kelapa 

sawit rakyat swadaya di Provinsi Riau, walaupun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

petani kelapa sawit rakyat swadaya sebagian besar berasal dari hutan sekunder 

terdegradasi, bekas ladang dan semak belukar, tetapi hal ini perlu penelitian lebih lanjut 

untuk sampel besar yang mencakup 12 kabupaten di Riau, karena perkebunan kelapa 

sawit rakyat swadaya berkembang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir, dimana 

tingkat ekspansi tahunan perkebunan kelapa sawit rakyat swadaya lebih tinggi daripada 

perkebunan kelapa sawit skala besar (Direktur Jenderal Perkebunan 2016).   

SIMPULAN 

Berdasarkan status lahan, sebagian besar kebun kelapa sawit rakyat (70%) berasal 

dari kawasan bukan hutan, sedangkan sisanya (30%) berasal dari kawasan hutan produksi 

bekas tebangan.  Seluruh tipe tutupan lahan sebelum dikonversi menjadi perkebunan 

kelapa sawit rakyat bukan berasal dari hutan primer melainkan berupa semak belukar 

(59%), hutan sekunder (38%), tanah terbuka (11%), dan perkebunan (2%). Sedangkan 

riwayat penggunaan lahan sebelum diubah menjadi kelapa sawit adalah berupa bekas  

areal HPH dan bekas ladang masyarakat baik trasnmigrasi maupun penduduk asli.  Kelapa 

sawit rakyat bukan faktor utama penyebab deforestasi hutan tropis di Provinsi Riau. 

Konversi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit rakyat bukan merupakan 

proses langsung melainkan diawali kegiatan lain seperti perladangan dan pembalakan di 

hutan produksi dan kemudian ditanam dengan kelapa sawit.  
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