
NAWA CITA atau agenda prioritas kabinet kerja 
mengarahkan pembangunan pertanian ke depan 
untuk mewujudkan kedaulatan pangan, yaitu 
mencakup: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari 
produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan 
pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan 
menyejahterakan petani sebagai pelaku utama 
usaha pertanian pangan. Rencana Strategis 
Kementerian Pertanian 2015-2019 tahap-3, sektor 
pertanian masih diutamakan dalam pembangunan 
ekonomi nasional.

Pada RPJM tahap-3 subsektor perkebunan 
berpotensi besar dalam menyumbang Produk 
Domestik Bruto (PDB). Dalam kurun 4 tahun 
(2010-2014) terjadi peningkatan sumbangan 
subsektor perkebunan terhadap PDB sebesar 
78,7%. Dari 2,11 persen atau urutan ketiga di 
sektor pertanian menjadi 3,77 persen di urutan 
pertama (BPS, 2014). 

Secara nasional produk kelapa sawit menjadi 
sumber devisa terbesar kedua setelah minyak dan 
gas bumi. Sementara di pasar dunia, Indonesia 
saat ini bahkan sudah menjadi negara produsen 
dan pengekspor produk Kelapa Sawit yang 
terbesar. Lebih dari 40% kebutuhan minyak sawit 
dunia dipasok dari Indonesia. Selain sebagai 
bahan pangan, kebutuhan terhadap minyak sawit 
juga dipicu oleh penggunaannya sebagai sumber 
energi yang terbarukan, menggantikan bahan 
bakar fosil.

Kementerian Pertanian dalam Rencana 
Strategis 2015-2019 menyatakan bahwa pertanian 
secara umum, selain berkontribusi terhadap PDB, 
juga berperan dalam menyerap tenaga kerja, 
menjadi sumber utama pendapatan rumah tangga 
pedesaan, penyedia bahan pangan dan bioenergi, 
serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas 
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rumah kaca.1

Besarnya perhatian pemerintah terhadap 
kelapa sawit bisa dilihat dari peningkatan ekspor 
minyak kelapa sawit yang cenderung tajam. Pada 
tahun 2008 total volume ekspor mencapai 15,65 
juta ton dengan nilai US$ 13,80 milyar, sementara 
pada tahun 2014 sudah meningkat menjadi 24,37 
juta ton dengan nilai US$ 19,01 milyar. 

Peluang pemerintah untuk menghasilkan 
devisa, diikuti dengan upaya memacu produksi 
kelapa sawit, yang pada gilirannya mendorong 

1  Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019

Gambar 2.  Sebaran dan Luas Areal Tanaman Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 2015 

Sumber: Kementerian Pertanian, 2015

Tabel 2.  Perkembangan Luas Areal Tanam Kelapa Sawit di Pulau Kalimantan

Tahun Kalimantan 
Barat

Kalimantan 
Tengah

Kalimantan 
Selatan

Kalimantan 
Timur

Kalimantan 
Utara

Total Luas 
Areal

Laju 
Pertumbuhan 

%
2009 530.575 1.037.497 312.719 474.739 - 2.355.530
2010 750.948 911.441 353.724 446.094 - 2.462.207 4,53
2011 683.276 1.003.100 420.158 676.395 - 2.782.929 13,02
2012 885.075 1.024.973 423.208 716.662 - 3.049.918 9,59
2013 914.835 1.099.692 475.739 816.257 - 3.306.523 8,41

2014 *) 959.226 1.156.653 499.873 856.091 - 3.471.843 4,76
Rata-rata Laju Pertumbuhan 6,72

Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia 2013-2015
*) = Angka Sementara

meningkatnya kebutuhan lahan untuk penanaman 
komoditas ini. Pada tahun 2009 areal perkebunan 
kelapa sawit sudah mencapai 7,95 juta hektare, 
dan pada 2013 meningkat menjadi 10,46 juta 
hektare, kemudian tahun berikutnya bertambah 
menjadi 10,96 juta hektare. Badan Pusat 
Statistik memperkirakan pada tahun 2015 lahan 
perkebunan kelapa sawit sudah mencapai 11,44 
juta hektare atau meningkat sebesar 4,46 persen. 

Sebaran perkebunan kelapa sawit di 
Indonesia terbesar terjadi di Pulau Sumatera dan 
Kalimantan, dengan luas areal 7,3 dan 3,6 juta 
hektare (Gambar 1). Meski sebetulnya sebaran 
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perkebunan kelapa sawit sudah 
meliput hampir seluruh wilayah 
Indonesia, tidak terkecuali 
Pulau Jawa. 

Kalimantan, Surga Kedua 
Kelapa Sawit, Neraka Pertama 
Hutan Alam Indonesia

Meskipun luas perkebunan 
kelapa sawit di Sumatera dua 
kali lipat dari Kalimantan, namun 
potensi terbesar terjadinya 
perluasan lahan justru ada 
di Kalimantan. Jika disimak 
dari Tabel 2, luas perkebunan 
kelapa sawit di Kalimantan 
terus meningkat dari tahun ke 
tahun dengan laju pertumbuhan 
sebesar 6,72%. Pada tahun 
2014, Izin Usaha Perkebunan 
(IUP) yang diterbitkan 
Pemerintah di Kalimantan sudah 
mencapai 9,14 juta hektare, 
meskipun baru sekitar 2,78 juta 
hektare yang telah mengantongi 
Hak Guna Usaha (HGU). 

Sebetulnya bila dibandingkan 
antara	 produksi	 CPO	 dengan	
luas total perkebunan kelapa 
sawit, nampak bahwa 
produktivitas lahan di Indonesia 
masih di bawah Malaysia. 
Pada	 2014	 produktivitas	 CPO	
Indonesia hanya sebesar 3,73 
ton/ha dari areal tanaman 

Tabel 3.  Deforestasi Indonesia Periode 2009-2013

Pulau Tutupan Hutan Alam 2013
(Ha)

Deforestasi 2009-2013
(Ha)

Sumatera 11.344.123 1.530.156,03
Jawa 674.677 326.953,09
Bali dan Nusa Tenggara 1.188.228 161.875,07
Kalimantan 26.604.396 1.541.693,36
Sulawesi 8.927.920 191.087,23
Maluku 4.334.855 245.567,90
Papua 29.413.083 592.976,57

Sumber: Potret Keadaan Hutan Indonesia 2009-2013, Forest Watch Indonesia 2014

Gambar 3.  Realisasi Izin Usaha Perkebunan IUP), Hak Guna 
Usaha (HGU), dan Realisasi Tanam Perkebunan 
Kelapa Sawit Kalimantan (Juta Hektare)

Sumber: Dinas Perkebunan Kelapa Sawit Kalimantan Tahun, 2014 (diolah)

kelapa sawit seluas 10,96 juta 
hektare, sedangkan Malaysia 
sebesar 4,82 ton/ha dari 
areal seluas 4,5 juta hektare. 
Ini juga mengindikasikan 
bahwa meskipun Indonesia 
menjadi produsen kelapa sawit 
nomor satu di dunia, namun 
ternyata sangat rakus lahan. 
Produktivitasnya lebih rendah, 
tetapi areal tanaman yang 
digunakan untuk berproduksi 

dua kali lipat lebih luas.
Kebijakan Pemerintah 

mengembangkan perkebunan 
kelapa sawit, mungkin mendapat 
tanggapan positif dari investor 
baik lokal maupun asing, 
namun pemerintah seringkali 
luput mempertimbangkan 
bahwa perluasan lahan akan 
banyak mengorbankan hutan. 
FWI mencatat dalam kurun 
waktu 2009-2013 telah terjadi 
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pelepasan kawasan hutan untuk 
perkebunan seluas 579.700 
hektare, dan paling luas terjadi 
di Kalimantan yaitu mencapai 
192.000 hektare. Kebijakan 
ini memberi keleluasaan 
perubahan penggunaan lahan 
dan konversi hutan secara 
besar-besaran. Meskipun legal, 
namun acapkali menimbulkan 
persoalan lingkungan maupun 
sosial.

Hingga kini pembukaan 
lahan untuk areal perkebunan, 
ditengarai menjadi salah satu 
faktor penyumbang kehilangan 
hutan alam (deforestasi). Tabel 
1 menunjukkan bahwa Pulau 
Kalimantan telah kehilangan 
hutan alam paling luas di 
Indonesia yaitu seluas 1,54 juta 
hektare. Lebih dari setengahnya 
atau sebesar 817.000 hektare 
teridentifikasi	 terjadi	 di	 areal	
perkebunan kelapa sawit. 
Di sisi lain, Pemerintah juga 
membuka wacana untuk 
mengembangkan 1,8 juta 
hektare perkebunan kelapa 
sawit di daerah perbatasan 
Kalimantan-Malaysia. Padahal, 
sejak penerapan kebijakan 
Otonomi	 Daerah	 pada	 tahun	
2001 hingga sekarang, 
sejumlah Pemerintah Daerah 
sudah membuat program 
pengembangan perkebunan 
kelapa sawit, bahkan 
dengan skala yang cukup 
luas. Kebijakan Pemerintah 
Daerah untuk memberikan 
kemudahan pemberian Izin 
Usaha Perkebunan semakin 
mendorong meluasnya 
deforestasi melalui konversi 
hutan dan lahan gambut untuk 
perluasan perkebunan kelapa 
sawit di Kalimantan.

Kenyataan ini semakin 
menegaskan bahwa Kalimantan 
sudah menjadi wilayah utama 
perluasan perkebunan kelapa 

Gambar 4.  Pelepasan Kawasan Hutan Periode 2010-2013

Sumber: Forest Watch Indonesia, 2014

Gambar 5.  Deforestasi dan Hutan Alam Tersisa di Tengah 
Perkebunan Kelapa Sawit di Pulau Kalimantan

Sumber: Potret Keadaan Hutan Indonesia 2009-2013, Forest Watch Indonesia 2014

Saat ini hanya sekitar 1,36% 
luas perkebunan kelapa sawit 
(40 perusahaan) yang sudah 
bersertifikat	 ISPO	 (Indonesia’s	
Sustainable Palm Oil) di seluruh 
Indonesia. Padahal pemerintah 
menargetkan bahwa paling 
lambat 31 Desember 2014, 
semua perusahan perkebunan 
kelapa sawit yang sudah memiliki 
IUP harus sudah mendapatkan 
sertifikasi	 ISPO.	Di	Kalimantan,	
sertifikat	ISPO	baru	dimiliki	oleh	
13 perusahaan perkebunan 
kelapa sawit, dengan luas total 
sekitar 124.740 hektare.

sawit, dan di tahun-tahun 
mendatang diperkirakan ke-
hilangan hutan alam dan 
kerusakan lahan gambut juga 
masih akan terus bertambah. 
FWI memproyeksikan 15 tahun 
ke depan, tutupan hutan alam 
di Kalimantan tersisa sekitar 
12 juta hektare, tidak sampai 
setengah dari kondisi tahun 
2013.

Upaya Pemerintah untuk me-
ngendalikan kerusakan akibat 
perluasan perkebunan kelapa 
sawit dengan menerapkan “sawit 
berkelanjutan” sejak tahun 2011, 
rupanya juga tak terlalu berarti. 
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