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Abstract

Evaluation of environment change pasca oil palm in the tropical peat lands

need data about precisely and comprehensive understanding of lands and socio-
economics. The study was done in the Riau District were conducted infour months.

Thefield survey was carried out on land unit. The lands were evaluated by maximum

Iimiting factors and the socio-economic were calculated by Multi-Dimensional
Scaling. Development of oil palm existing in the peatland not yet followed the soil
conservation, so that giving influence to change oflands environment: (l) Saturation
at all location > 4 mS, with full marks there was Bengkalis 107,32 mS; (2) Land
subsidence > 6 cm year' espectally Rokan Hitir have l 8 cm year' ; and (3) Change of
ground water exceeding valuefloatfor oil palm (60 cm), highest value there was Siak
30-95 cm. Level continue oil palm plantation in peat landsfor the ecologt dimension
showed index value 47,35ok (less have continuation), with ecologtfactor having an

effect: anangement water level, prevention of burning land, usage of
amelioran/fertilizatton, and specific adjusment of site technologt. Level continue oil
palm plantation in peat lands for social dimensio;n showed index value 55,65%
(enough have continuation), with social factor having an effect: community
emp-owerment, policy synchronization, solving of sosio-conflkt, and weak of law
straightening. Level continue oil palm plantation in peat lands for economic
dimension showed index value 68,62% (enough have continuation), with economic

factor havingan effect: capital structure, price ofTBS, andproduction equipments.
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PENILAIAN PERUBAHAN KONDISI LINGKUNGAN

PENDAHULUAN
Latar Belakang

al esuai dengan kebij akan

\ nasional, teriapat tiga bentuk
L-, pembangunan'perkebunan

kelapa sawit yaitu rakyat (swadaya
atau unit pelaksana proyek), negara,
dan swasta. Pada dekade terakhir
ini, Pemerintah Provinsi Riau dan
pemerintahan kabupaten juga
berupaya mengembangkan
perkebunan kelapa sawit sebagai
upaya mensej ahterakan masyarakat
melalui program K2I maupun
program kebun kabupatbn. 9payu-
upaya ters ebut, menj adikan Provinsi
Riau sebagai daerah yang memiliki
luas kebun kelapa sawit yangterluas
di Indonesia, yaitu 25% dari total
luas kebun kelapa sawit secara
nasional. Luas lahan perkebunan
kelapa' sawit yang tercatat adalah
sebesar 2.056.008 ha, tetapi hasil
koreksi dari data pencitraan oleh
Ditjenbun RI tahun 2010
memberikan angk a y anglebih besar,
yaitu 2.948.319 ha (Dinas
Perkebunan Provinsi Riau, 2009).

Pengembangan kebun kelapa
sawit di Provinsi Riau, mau tidak
mau akan mengkonversi lahan
gambut, karena sebesar 45% (4 juta
hektar) dari daratannya terdiri atas

lahan gambut, dengan urutan
penyebarannya pada masing-
masing kebupaten adalah Indragiri
Hilir 24,3Yo, Bengkalis dan
Kepulauan Merant i 2l ,2%,
Pelalawan 16,80/o, Siak 12,5o/o, dan

Rokan Hilir Il,zyo,dan daerah lainnya
9,IYo (Wahyunto et. al., 2003).

Konversi lahan gambut akan
meningkatkan laju peruraian dan
resiko pengerutan tak balik
(irreversible) sehingga rentan
kebakaran, subsiden, banjir, dan
intrusi air laut. Gangguan fungsi tawa
gambut juga dapat menyebabkan
lepasnya karbon ke atmosfer dan
mendorong laju perubahan iklim.

Kawasan lahan gambut akan
sulit dipulihkan kondisinya apabila
telah mengalami kerusakan. Tahap ini
tentu akan memberikan dampak
negatif bagi masyarakat sekitarnyq.
Untuk itu, dalam rangka pengelolaan
yang berkelanjutan, Pemerintah
Daerah Provinsi Riau perlu mengkaji
kelayakan keruangan, lingkungan, dan
dampak sosial ekonomi dari lahan-
lahan rawa gambut yang telah
dikembangkan untuk perkebunan
kelapasawit.

Rumusan masalah
Penyebaran tanah gambut di

Provinsi Riau mencapai 45% dstl. total
daratan sehingga semua usaha
pembangurwr peftebunan (svasa negar4
ralcyat, atar program K2D di da€rah ini
mestinya akan memanfaatkan lahan
gambut tersebut Hubungan pernbangunan

kelapa sawit dengan degradasi linglcmgan
pada lahan ganrbut sampai saat ini belum
banyak diketahui. Penelitian yang
rnenel.aah perubahan vegetasi hutan
menjadi kelapa sawit dalam
kaitannya dengan perubalun iklirq j"tnlah
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air talutt, kesuburan tanab dan sosial

ekonomi belum banyak dilalilkan.
Kebanyakan argumentasi yang
menyahkan batrwa degradapi hhan
gambut akibat pengusahaan perkebunan

kelapa sawit masih bemifit asumsi atau

belum ditemukan bukti iltniakt yang
menyakinkan Oleh karenanya k4i*
mengenai hubungan dampak
pembangrrnan perkebunan kelapa sawit
dengan lingkungan lokal perlu
dilakukn

Tujuan Penelitian
1. Mengetahui perubahan kondisi

lingkungan gambut setelah
diusahakan sebagai perkebunan
kelapa sawitdi Provinsi Riau;

2.l:N{engetahui pengaruh
pembangunan perkebunan
kelapa sawit terhadap kondisi

disekitar perkebunan kelapa sawit;

3. Menentukan faktor-faktor penting
yang mempengaruhi kegiatan
pembangunan perkebunan kelapa
sawit pada lahan gambut di
Provinsi Riau.

4. Mengidentifikasi model
pengelolaan perkebunan kelapa
sawit yang berkelanjutan dan
spesifik lokasi unfuk lahan gambut
di Provinsi Riau.

BAHANDANMETODE
Kerangka Penelitian

Alur pikir kegiatan penilaian
kondisi lingkungan lahan gambut
pasca pembangunan perkebunan
kelapa sawit di Provinsi Riau
dilakukan dengan menggunakan
sistem penunjang keputusan (Gambar
1)"sosial dan ekonomi masyarakat

Gambar l. Sistem Perxlukung Keputusan Pada Penilaian Kondisi Lingkungan Pasca

Perkebunan Ke lapa Sawit pada Lahan Gambut di Provinsi Riau.
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PENILAIAN PERUEAHAN KONDISI LINGKUNGAN

Tabel 1. Jenis Data,Sumber, dan CaraPengumpulan Data

Penggumpulan Data
Penetapan tokasi kajian

dilakukan dengan sengaja
(purposive) dengan pertimbangan
bahwa: (1) berada pada kawasan
rawa gambut marine, transisi, dan
pedalaman di Kabupaten Indragiri
Hilir, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak
Sri Indrapura; (2) berada pada
kawasan perkebunan kelapa sawit
dengan umur tanaman
menghasilkan (*10 tahun); (3)
berada pada kawasan 'lindung
gambut dan suaka margasatwa

Analisis Data
Metode y angdigunakan untuk

analisis karakteristik lahan gambut
lingkungan pasca perkebunan
kelapa sawit di Provinsi Riau
disajikan Tabel 2, sedangkan

untuk lokasi kaj ian kontrol.
Lokasi pengamatan ditentukan

sebelum ke lapangan berdasarkan Peta

Satuan Lahan sebagai unit
pengambilan sampelnya. Jumlah
lokasi pengamatan yang telah
dilakukan adalah 45 titik. Teknik SIG
(geographical information system)
yang digunakan untuk menghasilkan
peta ini adalah fumpangtepat. Jenis

dan sumber data yang diperlukan
untuk penelitian ditunjukkan pada

Tabel 1.

analisis keberlanjutan pengelolaan
rawa gambut pada agroekologi
perkebunan kalapa sawit dilakukan
dengan pendekatan Multi-
Dimensional Scaling (MDS). Analisis
keberlanjutan melalui tahapan: (1)
penentuan atribut pengelolaan

\IN Jenis Data Sumber Data Teknik

l.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Karakteristik lahan: hidrotopografi, wama,
kedalanran air tanah, korrposisi dan ketebalan
gambut, kadar serat, substatum; pH (H2O); N-
total (Yo), C-organik (%); kadar abu (%); DHL
(mS); BV (d"tn'); kedalamanpirit
Identi fi kasi faktor strategis (Pro spekti f)
Perbandingan antar faktor (Prospektif)
Anal isis kebutuhan stakeho lden
Data aspek ekonomi: produktifitas, produksi,
pemodalan petan i, p endapatan
Data aspek sosial: jurnlah pendudu(
ketersediaan tenaga kerj4 tingkat pendidikan,
umur tenaga kerja
Aspek teknologi : ketersediaan teknologi,
penwluhan pertanian, penyuluh.

Pengukuran
lapangan dan
l,aboratorium

expert
masyarakat
stakeholders
BPS,
DinaVlnstansi
Terkait Publikasi
(laporanijumal)

Sampling Tanah

Wawancar4 FGD
Wawancar4 FGD
Wawancara, FGD
Desk study,
konsultasi
(data series)
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Tabel2. Metode yang Digunakan untukAnalisis Karakteristik Lahan

Aekosistem rawa gambut secara

berkelanj utan untuk masing-mas ing
dimensi (ekologi, ekonomi, dan
sosial); (2) penilaian atribut dalam
skala ordinal berdasarkan kriteria

Kategori status keberlanjutan pada
studi ini disusun atas empat skala
dasar (O-100): < 24,9 (Buruk); 25-
49,9 (Kurang); 50-74,9 (Cukup);
dan > 75 (Baik).

Analisis prospektif digunakan
untuk menentukan strategi dalam
pernanfaatan rawa gambut secara
berkelanjutan. Analisis dapat
memprediksi alternatif-alternatif
yang akan terjadi dimasa yang akan
datang baik bersifat positif
(diinginkan) ataupun yang negatif

keberlanjutan untuk setiap faktor dan
analisis ordinasi yang berbasis MDS,
dan (3) penyusunan indeks dan stafus

keberlanjutan pengelolaan rawa
gambut (Walter and Stutzel, 2009).

(tidak diinginkan).

HASILDAN PEMBAHASAN
Kondisi Lingkungan Lahan Gambut
Pasca Perkebunan Kelapa Sawit

Hasil pengamatan terhadap
karakteristik lahan gambut yangada di
Provinsi Riau, ambang kerusakan
gambut dan nilai ambang untuk
budidaya kelapa sawit disajikan
berfurut-turut pada Tabel 3. Lahan
gambut yang diusahakan oleh
masyarakat untuk budidaya kelapa

JURilAL renoxa i.f$it
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No. Sifat Fisik Tanah Mdode

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

I l.
t2.
13.

t4.
15.

16.

17.

18.

Wama
Ketebalangambut (cm)

Kermtangar/komposisi gaurbut

Substratum

Kadar air (o/d

Kedalannn airtanah
Drainase

Luapan dan banjir (hidrotopografi)
Salinitas (mnhoVcm)

Berat volune (g/c*t)
IGdarserat (7o)

pHH2O (l:l)
Ccganik(7o)
N-toal(o/o)
CNrasio(70)
DHL(mS)
IGdalanan pirit (cm)

kadarabu(7o)

Munsel Soil Chart
Pemboran

Metodecepat di lapangan, McKinzie
Pernboran

Gravinretri (Kh.te, 1986), ring sampel

Pemboran
Perhitungan

Perhitungan

Konduktorneter

Penboran

Pemboran
pH-meter

WalkleyBlack
Kjeldahl
perhitungan

Pemboran

Pemboran

Penfioran
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sawit termasuk gambut sedang
(100-200 crn) dan pada beberapa
lokasi termasuk gambut dalam (> 3
meter). Nilai bobot isi berkisar 0,1-
0,3 g/cm3. Nilai ini berhubungan
erat dengan tingkat kematangan
gambut, dimana semakin besar nilai
bobot isinya, maka semakin matang
gambut. Tingkat kematangan tanah
gambut r ata-r ata hern ik atau garnbut
setengah matang. Ttingkat

Tabel 3.

Berdasarkan nilai DHL,
kawasan budidaya kelapa sawit
berada pada kondisi di atas ambang
batas kerusakan (4 mS) yang dapat

ke masaman lahan gambut yang
dijadikan kebun kelapa sawit berada
pada kisaran masam dan sangat
masam, dengan nilai pH HzO rata-rata
3,5- 4,2. Berdasarkan nilai pH ini,
maka kawasan gambut termasuk pada
gambut peralihan dan pantai. Gambut
peralihan dan pantai memiliki
kejenuhan basa masing-masing l-5%
dan 3-7%, sehingga tingkat
kesuburannya rendah.

Karakteristik Lahan Gambut pada Kawasan Hutan Alami dan
Kawasan Budidaya Kelapa Sawit di Provinsi Riau

menyebabkan terjadinya proses
plasmolisis (pemecahan sel akar aktif)
sehingga tanaman mati. Berdasarkan
kondisi di lapangan, proses

#' .lunxal TERoKA
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Karakteristik Lahan

Nilai Rata-rata Karakteri stik Lahan

Keterangan*
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Ketebalan gambut (cm) 358 170,50 r57,30 97,10 118,5 Ambang budidaya < 300 cm

Iingkat Kematangan He-Fi He He He He Ambang budidaya hemik dan saprik

Substratru:r Li Li-LiD LLiP Li LLi -
LiD

{,mbang budidaya bukan pasir kuarsa

Kedalaman air tanah (cm) t7 26,8 30-95 3 I,l0 33,3 \mbang budidaya < 60 cm dan ambang
<erusakan gambut: 100 cm di musim
(emarau

Kedalaman pirit (cm) :400 100-250 > 150 82,1 123 {mbang budidaya > I 00 crn

Laju subsidensi (cm) 32 35-45 30-40 20-140 {mbang kerusakan gambut 30 cm / Stahun

pH H2O (l:l) 3,36 3,62 3,88 3ls 3,98 A,mbang kerusakan gambut nilai pH 3,5

DHL (mS) 10,82 22-65 t+75 107,3
2

16,82 {mbang kensakan gambut > 4 mS

Berat Volume (dcm') 0,1 -
0.2

0,2-0,3 0,2-0,3 0,2-
0.3

0,2-0,3 A,mbang kerusakan gambut < 0, I g/cm'

Kctcmngm: Hc: Hcmik; F Sa: Saprik; Li = iat: LLi P: Lrmp rng liat bcrpasir; LiD: Liat bcrdcbu; +

kcrusakan ganrbut (KLI-{, 2007)
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plasmolisis belum terjadi. Hal
ini disebabkan karena gambut selalu
basah tergenang secara periodik.
Tingginya nilai DHL. lebih
disebabkan oleh penyusupan air
laut, karena tipe gambut termasuk
pada tipe gambut peralihan dan
gambutpantai.

Lapisan sedimen di bawah
gambut umumnya mineral liat
sampai lempung berliat Yang
mengandung pirit, dengan
kedalaman pirit rata-rata >100 cm,
kecuali di lahan gambut "yang
terdapat di kabupaten Bengkalis
yang memiliki kedalaman pirit rata-
rata <100 cm. Apabila pembuatan
saluran drainase sampai pada
lapisan ini, maka akanterjadi proses

oksidasi pirit sehingga akan
menyumbang kemasaman tanah.

Pendapatan petani kelaPa sawit
di lahan gambut lebih re ndah
dibandingkan dengan petani sawit di
tanah mineral. Besarnya biaYa
pengelolaan lahan Yang harus
dikeluarkan petani untuk
meningkatkan produktifitas lahan
menjadi penyebab pendapatan petani

lebih kecil. SungguhPun demikian,
hasil pengamatan dan wawancara
terhadap 400 responden petani kelapa
sawit menunjukkan bahwa
pendapatan petani kelapa sawit per

bulan pating besar berada Pada
kategori. tinggi (> RP. 1:600.000),
yaitu mencapai 60,75 %. Sebaliknya
pada perkebunan non kelaPa sawit,
kebanyakan petani berada Pada
kategori pendapatan rendah (< RP.

2.500.000) seperti terlihat pada Tabel
4.

Tabel 4. Tingkat Pendapatan Petani Kelapa Sawit padaLahanGambut

No.

I
2
3

Kategori Pendapatan Petani
(Rp)

r.000.000-2.500.000
2.600.000-3.500.000

> 3.600.000

Pendapatan Ti bulan

Sawit
38 (4,75 %)

rt9 (14,75 %)
243 (60,75%)

Non Sawit
34r (85,25 W

3 (0,75 Yo)

s6Qoa
Jumlah Responden 400 (1 0a % 40a (rco %

Sumber: Data Lapangan, 2010

Status Keberlaniutan
Perkebunan Kelapa Sawit pada
Lahan Gambut

Hasil analisis menggunakan
Rap-Insus-LANDMAG
menunjukkan bahwa indeks
keberlanjutan untuk dimensi

ekologi sebesar 47,35 % (kurang
berkelanjutan), dimensi ekonomi
sebesar 68,62 % (cukuP
berkelanjutan) dan dimensi sosial

sebesar 55,65 (cukup berkelanjutan),
seperti ditunjukkan pada Gambar 2.
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Gambar2. Diagram Indeks Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Padq

Lahan Gambut di Provinsi Riau.

Hasil analisis menunjukkan
bahwa nilai indeks keberlanjutan
dimensi ekologi sebesar 47,35 %
(kurang berkelanjutan). Selanjutnya
dilakukan analisis laverage untuk
mengetahui atribut-atfibut yang
sensitif atau memeberikan pengaruh
terhadap nilai indeks keberlanjutan
dimensi ekologi pada perkebunan
kelapa sawit di lahan gambut.
Faktor pengungkit atau variabel
utama yang berpengaruh terhadap
keberlanjutan dimensi ekologi
perkebunan kelapa sawit pada lahan
gambut arrtara lain: ( I ) Produktifitas
kebun sawit, (2) Pengaturan tata air,
(3 ) Keb akaran Lahan, (4)
Kekeringan, dan (5) Kesuburan
lahan gambut. Permasalahan
ekologi yang terj adi akibat

pembukaan lahan gambut menjadi
perkebunan kelapa sawit adalah
produktifitas lahan yang rendah.
Produktifitas rendah disebabkan oleh
pengelolaan lahan gambut yang belum
mengikuti kaidah pertanian r4mah
lingkungan (konservasi). Pembtikpan
lahan gambut belum diikuti oleh
pengaturan tata air (water
management) yang baik. Kondisi ini
dapat dilihat pada fakta lapangan yang
terjadi banyak perkebunan kelaPa

sawit tidak mempunyai drainase yang
baik. Hal ini terindikasi dari lahan
gambut menjadi kering Pada saat

kemarau dan tergenang (banjir) pada

saat musim penghujan (Las, Nrlgroho,
dan Hidayat, 2008; Sabiham dan

Sudadi,2010).

€*olo$
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Hasil analisis menunjukkan
bahwa nilai indeks keberlanjutan
dimensi ekonomi sebesar 68,62 oA

(cukup berkelanjutan). Faktor
pengungkit atau variabel 'utama
yang berpengaruh terhadap
keberlanjutan dimensi ekonomi
perkebunan kelapa sawit pada lahan
gambut antaralain : (1) Kredit usaha
tani, (2) Jumlah penduduk miskin,
(3) Penyerapan tenaga kerja, (4)
Pendapatan petani sawit dan (5)
Kepemilikan lahan. Hasil analisis
menunjukkan bahwa nilai indeks
keberlanjutan dimensi sosial
sebesar 55,65 % (cukup
berkelanjutan). Faktor pengungkit
atau variabel utama yang
berpengaruh terhadap keberlanj utan
dimensi ekonomi perkebunan
kelapa sawit pada lahan gambut
antara lain: (1) Kemandirian
masyarakat, (2) Konflik lahan, (3)
Akses masyarakat, (4) Pola
hubungan dalam masyarakat dan (5)
Pemberdayaan rnasyarakat.

Faktor yang berpengaruh
terhadap pengembangan
pembangunan perkebunan kelapa
sawit adalah kemandirian
rnasyatakat. Pembangunan
perkebunan ini sekarang lebih
banyak dilakukan oleh masyarukat
secara swadaya. Tingginya aktifitas
perluasan perkebunan sawit
cenderung menyebabkan semakin
tingginya persoalan konflik lahan
yang terjadi. Kon'flik lahan yang

terjadi antara masyarakat dan
perusahaan perkebunan sawit
umumnya posisi masyarakat selalu
terkalahkan. Hal ini terjadi karena
lahan (tanah) masyarakat tidak
memiliki bukti kepemilikan secara
hukum, sehingga kepemilikan lahan
(tanah) secara adat (hak ulayat) tidak
terakui walaupun dalam UUP Agraria
hak ulayat di akui namun dalam
prakteknya selalu saja terkalahkan
(Frasetiandy, 2009 dalam Sumardjo,
2010). Kondisi ini menyebabkan
akses masyarakat terhadap
sumberdaya lahan menjadi terbatas.
Hal ini mempengaruhi pada luasan
kepemilikan lahan oleh petani dan
situasi ini menyebabkan semakin
besar peluang terjadinya konflik
lahan.

Analisi Monte Carlo dilakukan
untuk menilai dimensi ketidakpastian
dalam MDS. Hasil anatisis Monte
Carlo menunjukkan bahwa pada
tingkat kepercayaan 95 % untuk
masing-masing dimensi tidak banyak
perbedaan (selisihnya relatif kecil).
Hasil Rap-Insus-LANDMAG
menunjukkan bahwa setiap atribut
cukup akurat. Hal ini dapat di
indikasikan pada nilai stress yang
berkisar antara 0,133-0,148 dan nilai
determinasi (R') antara A,9 48 -0,9 54.

Faktor Pentin g Pen gelolaan
Berdasarkan hasil analisis

keberlanjutan perkebunan lcelapa
sawit pada lahan gambut dengan Rap-
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Strategi Pengembangan
Kelembagaan Ekonomi

Perkembangan perkebunan
kelapa sawit rakyat diharaPkan
mampu menjadi Penggerak
ekonomi di pedesaaan. Pola
pengembangan yang dilakukan
dapat berupa swadaYa mumi, inti
dan plasma (PIR) serta KoPerasi
(KKPA). Penerapan Pada masing-
masing pola rnempunyai kelebihan
dan kekurangan.Untuk itu,
diperlukan model Yang daPat

bersifat lintas sektor dan rnelibatkan
stakeholder yang mempengaruhi
aspek ekonomi perkebunan kelaPa

sawit.
Syahza (2010) mengusulkan

model kelernbagaan ekonomi Pada
perkebunan kelapPa sawit Yang
disebut dengan Model Agroestate
Berbasis Kelapa Sawit. Tujuan
pengembangan model ini untuk
mengurangi dikotomi -dikotomi dari
pembagian keuntungan Yang tidak
adil antara petani kelaPa sawit
(plasma dan swadaya) dengan
perusahaan inti. Dalam model ini
jrrga akan di integrasikan dengan

industri pengolahan Yakni Pabrik
kelapasawit.

Dalam model Agroestate
Berbasis Kelapa Sawit terdapat dua

kegiatan bisnis utama yaitu Yang
pertama, kegiatan bisnis
membangun kebun dan Pabrik
industri serta jika diPerlukan
permukiman petani Peserta Yang

akan dilakukan oleh Perusahaan
pengembang (develoPer); kedua,
adalah bisnis mengelola kebun dan

pabrik milik petani Peserta serta

memasarkan hasilnya yang dilakukan
oleh badan usaha Pengelola Yaitu
koperasi yang dibenfuk oleh petani
peserta itu sendiri. Model agroestate

berbasis kelapa sawit meruPakan

konsep pernbangunan perkebunan di
pedesaan untuk masa datang, konsep

ini dalam bentuk kerja sarna dengan

perusahaanpengembang.

Strategi PemberdaYaan
Masyarakat

Produktifitas Petani Pola
swadaya relatif tertinggal
dibandingkan dengan pola inti plasma

(PIR) maupun kemitraan (KKPA).
Kondisi ini disebabkan oleh
keterbatasan sumberdaYa Yang
dimiliki petani sawit sePerti
permodalan, teknologi, keterbatasan

akses dan pemasaran. Perkebunan

sawit masyarakat mempunyai luasan

yang lebih besar (52%) dibandingkan
perkebunan milik Perus ahaan
negara/swasta nasional (48 %) dari
total 2,6 juta ha di Provinsi Riau.

Dengan dernikian diperlukan strategi

agar pengelolaan perkebunan rakyat
pola swadaya ini daPat tumbuh dan

berkembang sebagaimana Yang
diharapkan. Untuk mencapai hal
tersebut strategi utama adaiah dengan

melakukan pemberdayaan Petani
sawit pola swadaYa tersebut.
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Pemberdayaan masyarakat perlu
memperhatikan peluang, ancaman,
permasalahan dan potensi
sumberdaya lokal yang ada,,

sepertiyang telah diuraikan pada
pokok bahasan sebelumnya.
Peluang yang dapat dikembangkan
adalah : (1) kerjasama dalam
pemanfaatan kontribusi perusahaan

dalam pembangunan masyarakat
melalui alokasi dana CSR yang
terencana dalam jangka menengah
maupun j angka panj ang, Q)
memanfaatkan dana APBD yang
tersedia dengan mengoptimalkan
peran penyuluh pert antanl
perkebunan, dan (3) rnemanfaatkan
keberadaan lembaga perguruan
tinggi dan kelembagaan lembaga
swadaya masyarakat melalui
pengembangan kemitraan sinergis
antara peran Pemerintah Daerah,
Swasta, Masyarakat dan Perguruan
Tinggi.

Salah satu prinsip penting
dalam pemberd ayaan adalah
menghargai lokal (valuing the
loca[). Prinsip-prinsip ini tersirat
oleh gagasan pembangunan yang
bersifat bottom up. Prinsip-prinsip
ini berpusat pada gagasan untuk
menghargai pengetahuan lokal,
nilai-nilai, keyakinan, ketrampilan,
proses dan sumber daya suatu
masyarakat. Dengan demikian lebih
mudah rneyakinkan masyarakat dan
mengembangkan partisipasi

masyarakat dalam proses
pemberdayaan tersebut (Sumardjo,
2010).

Dalam proses pemberdayaan
seperti ini ditihat dari perspektif
pemerintah maka tujuannya adalah

tidak hanya meningkatkan produksi
perkebunan, merangsang
pertumbuhan ekonomi, namun juga
harus dimaksudkan untuk
meningkatkan kesej ahteraan keluarga
petani dan masyarakat desa (pelaku
utama, pelaku usaha) dan rakyat, serta

mengusahakan pertanian
(agroekosistem)berkelanjutan. I

Seyogyanya ditempuh solusi
berupa proses pemberdayaan dengan

pendekatan dialog, dengan
komunikasi konvergen dan
pengembangan pola-pola kemitraan
sinergis. Bagaimana peran-peran
pihak terkait dapat dikembang dalam
kemitraan tersebut? Peran pemerintah
dalam pemberian mandat (mandati ng)
terutama dalam : penyusunan standar

kinerja bisnis dan mengontrol
implementasi peraturan perun dangan/

Perda terkait. Peran memfasilitasi
(fasilitating) meliputi upaya
mewujudkan suasana kondusif dan
insentif bagi praktek CSR (perbaikan
sosial dan lingkungan), sedangkan
peran dalam pengembangan
kemitraan (partnering) adalah
berupaya me wujudkan kemitraan
strate g i s antar apermerintah,
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perusahaan besar, masyarakat dan
perguruan tinggi.

Di sisi lain dapat
dikembangkan manfaat keberadaan

perusahaan bagi masyarakat antara

lain melalui ketersediaan peluang

kerja/usaha, pengalaman kerja,
pelatihan ketrampilan, pendanaan

investasi komunitas, pengembangan

infrastruktur, dan pengembangan
keahlian komersial bagi masyarakat

sekitar. Peran lain yang berpotensi
dapat dikembangkan oleh perusahaan

misalnya mengembangkan
kompensasi teknis dan personal
peke{a, membantu mempromosikan
bagi prakarsa-prakarsa komunitas
yang sejalan dengan kebutuhan yang
lebih luas, serta pengembangan
jaringan kerjasama lebih luas usaha

produktif lokal.

Modet Pengelolaan Perkebunan
Kelapa Sawit di Lahan Gambut

Pembangunan berkelanjutan
menghendaki adanya keselarasan

antara dimensi ekologi (lingkungan),
ekonomi dan sosial. Terdapat
ketimpanganyang besar dalam aspek

lingkungan, ekonomi dan sosial
dalam pengembangan perkebunan

kelapa sawit di Provinsi Riau.
Keuntungan ekonomi yang diperoleh
dari perkebunan kelapa sawit belum
diikuti oleh pengelolaan lahan
(ekologi) yang berkelanjutan.

foirdisi ini menyebabkan secara
ekologi (lingkungan) lahan gambut

mengalami degradasi yang berakibat
pada produktifitas lahan semakin
rendah.

Pendekatan integratif faktor
ekologi, ekonomi dan sosial Perlu
dilakukan pada kawasan perkebunan

kelapa sawit pada lahan gambut. Perlu

dirancang suatu model pengelolaan

yang mempertimbangkan semua
komponen termasuk sumberdaya lokal
yang terdapat pada ekosistem Pada
Gambar4.
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Lahan Garnbut

Pcraturan:
o UU 5/1990(Konscruasi)
o UU 4lil999 (Kehutanar)
o UU 262o07 (Tata Ruang)

Kebijakan Penrerintalr :

o Nasional
o Propinsi
o Kabupaten/Kota

Agrososial Perkebunan
Sawit di Lahan

Gambut

Agroekonomi
Perkebuuan Sawit d i

Lahan Gambut

Agroekologi
Perkebunan Sawit di

Lahan Gambut

Evaluasi Kesesuaian
Lahan Garnbut

Perkebunan Kelapa
Sawit

Monitoring dan Eva luasi

Perkebuniur Kelapa Sawit Berkelanju tan

Garnbar 4. Model Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Pada Lahan Gambut.
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KESIMPULAN
1. Lahan gambut yang digunakan

untuk perkebunan kelapa sawit di
Kabupaten Siak, Bengkalis,
Indragiri Hilir dan Rokbn Hilir
merupakan gambut pantai dan
gambut transisi dengan tingkat
kematangan hemik dan memiliki
kedalaman lapisan gambut 1- 4
meter dengan substrafum atau
lapisan bawah lahan gambut
berupa mineral lempung berliat
sampai liat.

2. Pembangunan perkebunan
kelapa sawit pada lahan gambut
yang ada saat sekarang belum
mengikuti kaedah konservasi
lahan yang benar, sehingga
memberikan pengaruh terhadap
perubahan kondisi biofisik
dimana: (i) Nilai daya hantar
listrik (DHL) pada semua lokasi
penelitian melebihi ambang
kerusakan gambut (a mS) dengan
nilai yang tertinggi terdapat di
Kabupaten Bengkalis sebesar
107,32 mS; (ii) Subsidensi lahan
yang melebihi ambang
kerusakan gambut (6 cm/tahun)
terutama pada Kabupaten Rokan
Hilir sebesar 18 cm/tahun, dan
(iii) Perubahan kedalaman air
tanah yang melebihi nilai
ambang untuk Budidaya Kelapa
sawit (60 cm), dengan nilai
tertinggi terdapat di Kabupaten
Siak yang rnencapai 30-95 cm.

Tingkat keberlanjutan perkebunan
kelapa sawit pada lahan gambut
untuk dirnensi ekologi
menunj ukkan ni lai inde'ks
keberlanjutan sebesar 47,35o4
(kurang berkelanjutan), dengan
faktor ekologi yang berpengaruh
antara lain: (a) pengaturan tata av,
(b) pencegahan kebakaran, (c)
penggunaan amelioran/
pemupukan, (d) penerapan
teknologi spesifik lokasi.

Tingkat keberlanjutan perkebunan
kelapa sawit pada lahan gambut
unfuk dimensi sosial menunjukkan
nilai indeks keberlanjutan sebesar

55,65Yo (cukup berkelanjutan),
dengan faktor sosial yang
berpengaruh pada pengelolaan
lahan garnbut antara lain: (a)
pemberdayaan petani, (b)
sinkronisasi kebij akan, (c),
penyelesaian konflik lahan (d).
lemahnya penegakan hukum.

5. Tingkat keberlanjutan perkebunan
kelapa sawit pada lahan gambut
untuk dimensi ekonomi
menunjukkan indeks keberlanjutan
ekonomi sebesar 68,62Yo (cukup
berkelanjutan), dengan faktor
ekonomi yang berpengaruh pada
pengelolaan lahan gambut antara
lain: (1) struktur permodalan, (2)
hargaTBs, (3) sarana produksi.

6. Perkembangan perkebunan sawit
yang cepat di Provinsi Riau
berpotensi menimbulkan

J.

4.

Vol. 11 No. zAgustus 2011 JURNAL fenOfa '121 ,



PENILAIAN PERUBAHAN KONDISI LINGKUNGAN

kerawanan dan konflik sosial
pada level individual, kelompok
sosial, masyarakat maupun
wilayah pernerintahan. Konflik
sosial bersumber dari': (1) alih
hak atas tanah yang kurang
didukung oleh klarifikasi
pembebasan lahan dan hak
hukurn atas lahan baik antara
masyarakat sendiri, maupun
dengan pihak perusahaan
perkebunan besar dan
pemerintah, (2) alih fungsi lahan
yang kurang disertai kejelasan
atas hak atas tanah, (3)
kesenjangan akses ekonomi
antara masyarakat lokal dengan
pend atang serta dengan
perusahaan perkebunan.

REKOMENDASI
Agar kerusakan ekosistim

gambut tidak berdampak besar
terhadap lingkungan setempat (in
situ) maupun lingkungan
sekelilingnya (ex situ) dan nilai
indeks keberkelanjutannya dapat
ditingkatkan, maka beberapa
strategi pendekatan yang dapat
direkomendasikan adalah :

1. Melakukan penanggulangan
kebakaran hutan dan lahan
gambut pada saat pembukaan
lahan dan selama perawatan
tanaman dengan membuat dam
pada kanal-kanal atau saluran
drainase yang dilengkapi pintu
air.

2. i\{elakukan kegiatan pengaturan
tinggi muka aLr dengan
memperbaiki sistim drainase yang
ada, sehinggatinggi muka airtanah
< 60 cm.

3. Membatasi pembangunan
perkebunan kelapa sawit harrya
pada lahan gambut yang memiliki
kedalaman gambut sampai 4 meter
dengan catatan substratum atau
lapisan bawah lahan gambut
berupa mineral lempung berliat
sampai liat, bukan berupa lapisan
kuarsa atau granit.

4. Melakukan kegiatan sosialisasi dan
penyuluhan kepada masyarakat
dan pemilik perusahaan
perkebunan kelapa sawit secara

berkala dan berkesinambungan
tentang konservasi lahan gambut
untuk perkebunan kelapa sawit
yangberkelanjutan.

5. Mengembangkan model
pengelolaan perkebunan kelapa
sawit di lahan gambut berkelanjutan
yang mempertimbangkan aspek
sosial, budaya dan ekonomi
maupun politik; serta melakukan
penguatan peraturan perundang-
undangan dan pengawasan
penggunaan dan pengelolaan lahan
gambut yang melibatkan seluruh
komponen.
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