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A. PROFIL UMUM PERKEBUNAN KELAPA SAWIT 

o PERKEMBANGAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA. Tanaman kelapa sawit 

saat ini menjadi salah satu sumber minyak nabati utama dunia dan merupakan 

komoditas utama perkebunan di Indonesia. Luas areal perkebunan kelapa sawit 

di Indonesia terus meningkat secara pesat, sampai dengan tahun 2014 

mencapai 10,9 juta ha (Gambar 1.) dan diperkirakan tahun 2015 meningkat 

menjadi 11,4 juta ha.1 Pengembangan komoditas ini telah dilakukan pada 

berbagai lahan di Indonesia, baik tanah mineral maupun tanah gambut. 

Pengembangan kelapa sawit pada lahan gambut di Indonesia telah mencapai 

lebih dari 1,7 juta ha  dari total luas lahan gambut Indonesia seluas 14,9 juta ha. 

2 3 Pengembangan kelapa sawit di lahan gambut tersebar utamanya di pulau 

Sumatera sekitar 1,4 juta ha dan di Kalimantan sekitar 307 ribu ha. 

 

o PERANAN INDUSTRI KELAPA SAWIT. Tidak bisa dipungkiri bahwa 

perkembangan industri kelapa sawit yang cukup pesat di Indonesia telah 

memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian negara. Salah satu 

indikasinya adalah menurunnya tingkat kemiskinan dan meningkatnya 

kesejahteraan rakyat/masyarakat. Industri kelapa sawit menopang kehidupan 

sekitar 4,5 juta petani plasma dan masyarakat lainnya yang bekerja pada 

industri ini. Industri kelapa sawit juga bersifat multiplier effect (output), dimana 

setiap terjadi peningkatan permintaan akhir CPO akan meningkatkan output 

perekonomian nasional dan menyebabkan perkembangan wilayah yang 

signifikan. 

 

o PERAN SMALLHOLDER YANG BESAR. Pengembangan perkebunan rakyat 

mulai dilakukan pada masa pemerintahan orde baru di akhir 1970-an 

                                                             
1 Ditjenbun. 2014. Statistik Perkebunan Indonesia 2013-2015. Kelapa Sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan. 

Kementerian Pertanian. Jakarta. 
2 Tropenbos International Indonesia. 2012. Kajian Penggunaan Lahan Gambut di Indonesia. Disampaikan 

pada seminar “Lahan Gambut: Maslahat atau Mudharat”. 15 Maret 2012. Jakarta, Indonesia. Forum 
Wartawan Pertanian. 

3 Ritung S, Wahyunto, Nugroho K, Sukarman, Hikmatullah, Suparto, Tafakresnanto C. 2011. Peta Lahan 
Gambut Indonesia Skala 1:250.000. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan 
Pertanian. Bogor (ID): Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 



menggunakan dana pinjaman Bank Dunia. Upaya percepatan pengembangan 

perkebunan kelapa sawit rakyat melalui seri proyek PIR (perkebunan inti-rakyat) 

dimulai tahun 1980-an. Pada saat ini, penguasaan areal perkebunan dalam 

bentuk smallholder mencapai 41% luas areal atau setara 4.5 juta ha.4 Sebagai 

pembanding, perkebunan negara hanya menguasai 7% dan swasta 

mendominasi 52% areal (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia 

 

o MASALAH ISU LINGKUNGAN INDUSTRI KELAPA SAWIT. Di tengah 

perannya yang besar terhadap perekonomian dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia, industri kelapa sawit harus menghadapi berbagai 

tantangan yang semakin besar, khususnya mengenai isu lingkungan. Emisi 

karbon dan kerusakan ekosistem dari lahan gambut adalah isu terkini yang 

dihembuskan oleh berbagai NGO nasional dan internasional. Oleh karena itu, 

pihak Uni Eropa dan Amerika memberikan perhatian yang besar terhadap isu 

lingkungan ini dan dikaitkan dengan adanya pemanasan global (global 

                                                             
4  Agustira, A., A. Kurniawan, Dja’far, D. Siahaan, T. Wahyono. 2008. Tinjauan ekonomi industri kelapa sawit. 

Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Medan. 
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warming)5. Perkebunan kelapa sawit tidak hanya dikembangkan pada tanah 

mineral tetapi juga pada lahan gambut, seperti di Riau, Jambi, Kalimantan 

Barat, dan Kalimantan Tengah. Meskipun sebagian lahan gambut sesuai untuk 

kelapa sawit, pengembangan kelapa sawit memperoleh berbagai kecaman 

khususnya disebabkan oleh emisi karbon, baik karena pembakaran lahan  pada 

saat land clearing dan dekomposisi gambut. Indonesia diklaim menjadi emiter 

CO2 ketiga terbesar di dunia dan penyumbang emisi terbesar dari sektor 

pertanian, kehutanan, dan pemanfaatan lahan gambut untuk penggunaan 

lainnya7. Berdasarkan hal tersebut maka penting untuk dipahami bahwa tidak 

semua lahan gambut sesuai untuk kelapa sawit. Evaluasi kesesuaian lahan 

harus dilakukan untuk menyeleksi lahan gambut agar pengusahaan kelapa 

sawit dapat berkelanjutan. 

 

B. ISU LINGKUNGAN DAN FAKTA ILMIAH 

o LAND USE CHANGES. Studi yang dilaporkan oleh Roundtable on Sustainable 

Palm Oil (RSPO) menyatakan bahwa dari tahun 1990 sampai 2010 

pengembangan kelapa sawit di Indonesia yang berasal dari hutan primer hanya 

sebesar 5,3%, sementara yang berasal dari shrubland hanya sekitar 21%, 

sedangkan selebihnya berasal dari lahan terdegradasi (degraded land) 

termasuk lahan konversi.6 

o GLOBAL WARMING DAN FAKTANYA. Konsumsi energi merupakan 

kontributor terbesar dari meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), 

sedangkan sektor pertanian menyumbang 14% dari GRK (Gambar 2.). Peran 

Indonesia terhadap emisi GRK pada sektor pertanian sangat kecil yaitu sekitar 

2,7% angka tersebut jauh di bawah negara-negara lainnya yang memberikan 

kontribusi besar terhadap emisi GRK seperti Cina, Brazil, India, USA, dan Uni 

Eropa (Gambar 3). Pada tahun 2010 tercatat secara total, kontribusi Indonesia 

terhadap emisi CO2 dunia hanya 1,3% (410 juta ton/tahun). Angka tersebut jauh 

di bawah 10 kontributor utama emisi CO2 dunia yaitu China, USA, India, Rusia, 

Jepang, Jerman, Iran, Kanada, Korea Selatan dan Inggris (Total 65,49%; 30,27 

milyar ton; masing-masing di atas 500 juta ton/tahun).7  

                                                             
5  Darmosarkoro, W., E. S. Sutarta, and S. Rahutomo. 2010. Facing climate change issue on oil palm industry 

in Indonesia. Proceeding of International Oil Palm Conf. June 1-3, 2010. Yogyakarta. 
6  RSPO “Reducing green house gas emissions from land use changes for oil palm development” by 

Fahmuddin Agus, Petrus Gunarso, Bambang H. Saharjo,  Abdul Rashid, K.T. Joseph,  Khali Hamzah, Nancy 
Harris and Meine van Noordwijk, 2011 is in the RSPO link: 
http://www.rt9.rspo.org/ckfinder/userfiles/files/P6_3_Dr_Fahmuddin_Agus(2).pdf 

7 International Energy Agency. 2012. Emission from fuel combustion. www.iea.org. 

http://www.rt9.rspo.org/ckfinder/userfiles/files/P6_3_Dr_Fahmuddin_Agus(2).pdf


 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Sumber emisi gas rumah kaca dari berbagai sektor8 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Negara penyumbang emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian9 

 

RENDAHNYA KONTRIBUSI KEBUN SAWIT KEPADA GLOBAL WARMING. 

Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia hanya sekitar 8,5% terhadap total 

hutan yang ada di Indonesia (129 juta ha), dimana sekitar 15% berada di lahan 

gambut. Areal perkebunan kelapa sawit di lahan gambut tersebut sekitar 11% 

dari total 14,9 juta ha lahan gambut yang ada di Indonesia.10 Berdasarkan 

                                                             
8   Intergovernmental Panel on Climate Change. 2001. Concentration of atmospheric green house gases. 

Cambridge University Press. UK. 
9 Food Agricultural Policy Research Institute. 2012. World agricultural Outlook. FAO, Roma.  
10 Sutarta, E. S., K. Murtilaksono, W. Darmosarkoro, Winarna, and S. Rahutomo. 2008. Carbon emission of oil 

palm plantation on peat soil. Indonesian Oil Palm Research Institute, Medan. 
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persentase luasan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut yang relatif kecil 

sepertinya sangat berlebihan jika dituduh berkontribusi besar terhadap global 

warming. 

 

o ASPEK EKOFISIOLOGI KELAPA SAWIT. Perkebunan kelapa sawit secara 

netto merupakan penyerap gas karbon dioksida (CO2), dengan serapan 64,5 ton 

CO2/ha/tahun. Serapan ini bahkan lebih tinggi dibanding rain forest (hutan 

tropis) yang hanya sebesar 42,4 ton/ha/tahun.11 Data netto serapan CO2 ini  

relatif sama dengan hasil penelitian Harahap dkk (2008).12 seperti ditunjukkan 

pada Tabel 1. Kaitannya dengan hilangnya above ground biomass saat hutan 

dikonversi ke kelapa sawit harus dilihat secara lebih cermat. Setiap 

pengembangan pertanian akan menyebabkan terjadi pengurangan above 

ground biomass, baik pada kelapa sawit, kedelai, rape seed maupun tanaman 

penghasil minyak lainnya. Namun, penanaman kelapa sawit dapat 

menggantikan above ground biomass lebih cepat dan lebih besar dibandingkan 

kedelai atau rape seed, bahkan potensi produksi biomassa kelapa sawit lebih 

besar dibandingkan hutan tropis.  

Tabel 1.  Perbandingan respon eko-fisiologi antara kebun kelapa sawit dan 

hutan tropis 12 

Parameter Satuan Tropical 
Forest 

Kebun Kelapa 
Sawit13 

Produksi biomasa ton bahan 
kering/ha/tahun 

22,9 37,8 

CO2 terkonversi dalam 
produksi biomasa 

ton CO2/ha/tahun 9,6 25,7 

Laju fotosintesa μmol 
CO2/m2/detik 

13-19 24,0 

Absorpsi energi MJ/m2/tahun 51,4 82,9 

Respirasi CO2 ton/ha/tahun 121,1 96,5 

Produksi O2 Ton/ha/tahun 7,00 18,7 

 

                                                             
11 Henson, I. E. 1999. Comparative eco-physiology of oil palm and tropical rain forest. Oil and Environment: A 

Malaysian Perspective. Kuala Lumpur. Malaysian Oil Palm Growers Council. Malaysia. 
12 Harahap, I. Y., Y. Pangaribuan, E. S. Sutarta, dan Taufiq C. Hidayat. 2008. Kelapa sawit dan Lingkungan. 

Pusat Penelitian Kelapa Sawit. 24p. 
13Melling, L and I.E. Henson. 2009.  Greenhouse gas exchange  of tropical  peatlands. In Proceedings of 

PORIM International Palm Oil Congress 2009. Kuala Lumpur, Malaysia. 



GRK DI LAHAN GAMBUT UNTUK KELAPA SAWIT. Emisi GRK rata-rata di 

lahan gambut pada kurun waktu 30 tahun menurut Melling & Henson (2009) 

sebesar 38 tCO2/ha/tahun; sementara menurut Hoijer et al. (2006)14 adalah 54 

tCO2/ha/tahun. Angka ini bervariasi sesuai umur tanam seperti ditampilkan pada 

Tabel 2 (untuk kasus di Labuhan Batu, Sumatera Utara). Semakin meningkat 

umur tanaman menunjukkan adanya kenaikan emisi CO2 (Gambar 4). Hal ini 

disebabkan karena adanya faktor respirasi akar tanaman kelapa sawit, dimana 

besarannya meningkat dengan bertambahnya umur tanaman. Hasil pengukuran 

emisi CO2 di bawah tegakan kelapa sawit berasal dari respirasi akar tanaman 

kelapa sawit dan respirasi tanah (respirasi heterotropik oleh mikroorganisme 

tanah). Winarna (2015)15 memperoleh kontribusi emisi CO2 dari respirasi akar 

adalah sebesar 33%.  Hasil ini tidak berbeda jauh dengan hasil-hasil penelitian 

sebelumnya yang memperoleh kisaran proporsi respirasi akar terhadap emisi CO2 

adalah sekitar 14 – 40%. Agus et al. (2010)16 memperoleh nilai kontribusi respirasi 

akar di bawah tegakan kelapa sawit sekitar 38%, sedangkan Dariah et al. (2013)17 

memperoleh nilai kontribusi respirasi akar yang lebih kecil yaitu sebesar 14% 

pada tanaman umur 6 tahun. Sementara itu, Sabiham et al. (2014)18 memperoleh 

angka kontribusi respirasi akar lebih tinggi pada tanaman umur 15 tahun yaitu 

sebesar 74%. Emisi CO2 pada areal bukaan baru tercatat paling rendah karena 

kontribusi dari respirasi akar tanaman sangat kecil. 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Hooijer, A., M. Silvius, H. Worsten, and S. Page.  2006. Peat CO2, assesment of  CO2 emission from drained 

peatlands in SE Asia. Delft Hydraulics Report Q3943. 
15 Winarna, K. Murtilaksono, S. Sabiham, A. Sutandi, dan E. S. Sutarta. 2015. Pengaruh Kedalaman Muka Air 

Tanah dan Dosis Terak Baja terhadap Hidrofobisitas Tanah Gambut, Emisi Karbon, dan Produksi Kelapa 
Sawit (disertasi). Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. 

16 Agus F, Handayani E, van Noordwijk M. 2010. Root respiration interferes with peat CO2 emission 
measurement. 19th World Congress of Soil Science, Brisbane, 1–6 August 2010.  

17 Dariah A, Marwanto S, Agus F. 2013. Root- and peat-based CO2 emissions from oil palm plantations. J. 
Mitig. Adapt Strateg Glob Change. 19(6):831-843. doi 10.1007/s11027-013-9515-6. 

18 Sabiham S, Marwanto S, Watanabe T, Funakawa S, Sudadi U, and Agus F. 2014. Estimating the relative 
contibutions of root respiration and peat decomposition to the total CO2 flux from peat soil at an oil palm 
plantation in Sumatra, Indonesia. Trop. Agr. and Develop. 58 (3): 87-93. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Emisi CO2 (ton/ha/tahun) pada beberapa penggunaan lahan gambut19. 

 

o SUBSIDEN LAHAN GAMBUT. Sebagian besar kelompok penggiat lingkungan 

mengklaim bahwa subsiden tanah gambut adalah kehilangan karbon. Hal 

tersebut tidak didasarkan pada data pengamatan secara benar. Sebagaimana 

diketahui bahwa  subsiden tanah gambut yang di drainase dipengaruhi oleh 

faktor konsolidasi (pemadatan  mekanik lapisan gambut jenuh secara permanen 

di bawah permukaan air tanah, oksidasi (akibat hilangnya bahan organik karena 

dekomposisi), dan shrinkage (pengurangan volume tanah gambut di atas 

permukaan air tanah akibat pengeringan20. Kajian Winarna (2015)21 

memperoleh rata-rata subsiden tanah gambut di perkebunan kelapa sawit umur 

6 tahun adalah sebesar 2,25 cm/tahun. Pada kondisi water management yang 

baik, gambut di Riau yang umumnya lebih basah mengalami subsiden lebih 

lambat sekitar 1,0–1,5 cm/tahun.22 Subsiden tersebut tidak semata-mata karena 

kehilangan karbon tetapi juga karena adanya pemadatan tanah gambut, 

                                                             
19 IOPRI. 2009.  CO2 emission on oil palm plantation: field observation. Paper on Indonesian Palm Oil 

Conference and Price Outlook 2010, Bali, December 1-4, 2009.  
 
20  Wosten JHM, Ismail AB, van Wijk ALM. 1997.  Peat subsidence and its practical implications:  a case study 

in Malaysia.  Geoderma. 78(1): 25-36. PII S0016-7061_ 97. 00013-x. 
21 Winarna, K. Murtilaksono, S. Sabiham, A. Sutandi, dan E. S. Sutarta. 2015. Pengaruh Kedalaman Muka Air 

Tanah dan Dosis Terak Baja terhadap Hidrofobisitas Tanah Gambut, Emisi Karbon, dan Produksi Kelapa 
Sawit (disertasi). Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. 

22Lim KH. 2006. Sustainable Oil Palm Planting on Tropical Peat Soil. In: International Oil Plam Conference 19 
– 23 June 2006. Bali, Indonesia. Medan (ID): Indonesian Oil Palm Research Institute. 
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sedangkan untuk kontribusi oksidasi (emisi CO2) terhadap subsiden sebesar 

43%, sedangkan kontribusi oksidasi yang diperoleh peneliti lain berkisar 37 – 

48%.23 24 Hooijer et al. (2012)25 mengeluarkan estimasi kontribusi oksidasi 

terhadap subsiden tanah gambut yang terlalu besar (overestimate) yaitu 

mencapai 90%, hal ini diduga karena asumsi yang digunakan tidak tepat. 

 

C. STRATEGI MITIGASI EMISI KARBON 

o Evaluasi kesesuaian lahan. Tidak semua lahan gambut sesuai untuk kelapa 

sawit, ada beberapa kriteria yang diperlukan sebagai syarat tumbuh kelapa 

sawit. Sebelum mengusahakan gambut untuk kelapa sawit, tahappertama yang 

perlu dilakukan adalah identifikasi karakteristik lahan gambut yang meliputi 

ketebalan, kematangan, dan tingkat kesuburan gambut. Perlu dicatat bahwa 

pengembangan kelapa sawit hanya dilakukan pada lahan gambut yang sesuai 

berdasarkan hasil evaluasi lahan. Pertimbangan lain dalam seleksi lahan untuk 

kelapa sawit adalah dengan memprioritaskan pada lahan-lahan yang 

terdegradasi/terlantar. 

o Water management. Manajemen air merupakan faktor penting dalam 

pertanaman kelapa sawit di lahan gambut. Kedalaman muka air tanah yang 

tepat untuk kelapa sawit adalah berkisar 40-60 cm dari permukaan tanah. 

Kondisi ini sangat penting untuk perkembangan akar dan menjaga kondisi tanah 

gambut (lapisan atas) agar tidak kering dan mudah terbakar. Selain itu, 

manajemen air ini juga memiliki peran yang penting dalam menurunkan emisi 

karbon dengan mereduksi dekomposisi dari gambut dan subsiden tanah. 

Kedalaman muka air tanah untuk kelapa sawit < 60 cm dari permukaan tanah 

menghasilkan emisi CO2 lebih rendah dari faktor emisi CO2 yang ditetapkan 

oleh IPCC (2014) sebesar 40 ton CO2/ha/tahun,26 seperti ditunjukkan pada 

Gambar 5.  

                                                             
23 Schipper LA, McLeod M. 2002. Subsidence rates and carbon loss in peat soils following conversion to 

pasture in the Waikato Region, New Zealand. Soil Use and Management. 18 (2): 91-93(3). 
doi:10.111/j.1475-2743.2002.tb00225.x. 

24 Maswar. 2011. Kajian cadangan karbon pada lahan gambut tropika yang didrainase untuk tanaman 
 

25 Hooijer A, Page S, Jauhiainen J, Lee WA, Lu XX, Idris A, Anshari G. 2012. Subsidence and carbon loss in 
drained tropical peatlands. Biogeosciences. 9:1053–1071. doi:10.5194/bg-9-1053-2012. 

26 Winarna, K. Murtilaksono, S. Sabiham, A. Sutandi, dan E. S. Sutarta. 2015. Pengaruh Kedalaman Muka Air 
Tanah dan Dosis Terak Baja terhadap Hidrofobisitas Tanah Gambut, Emisi Karbon, dan Produksi Kelapa 
Sawit (disertasi). Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Hubungan kedalaman muka air tanah gambut dengan emisi CO2 di 

perkebunan kelapa sawit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Mitigasi emisi karbon dengan penerapan water management dan 

legume cover crops pada lahan gambut 

 

o Aplikasi Teknik Zero Burning. Aplikasi teknik zero burning dilakukan pada 

saat pembukaan lahan kelapa sawit yang dilakukan untuk persiapan lahan 
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sebelum penanaman kelapa sawit. Pembukaan lahan dengan teknik ini 

dilakukan tanpa adanya pembakaran lahan. Teknik zero burning memiliki 

beberapa kelebihan antara lain: 27 

- Menurunkan emisi karbon. 

- Mencegah polusi udara (asap). 

- Menjaga kelembaban tanah dan mencegah terjadinya kebakaran gambut. 

- Menjaga biodiversitas tanah. 

 

o Penerapan Best Management Practice (BMP). Emisi CO2 dari perkebunan 

kelapa sawit di lahan gambut merupakan fungsi dari faktor kedalaman muka air 

tanah (ground water table); kadar abu dalam gambut; tanaman penutup tanah 

(cover crops) dan umur tanaman kelapa sawit.28 Dalam upaya mitigasi emisi 

karbon dan sekaligus meningkatkan produksi kelapa sawit pada lahan gambut 

secara berkelanjutan maka harus ada penerapan BMP. Penerapan BMP antara 

lain melalui water management dengan mengelola muka air tanah pada kisaran 

40-60 cm dari permukaan tanah, penambahan bahan amelioran (meningkatkan 

kadar abu), pengendalian hama dan penyakit secara hayati, pemupukan rendah 

emisi (pupuk hayati, coated urea, coated fert.), dan pengelolaan tanaman 

penutup tanah. Penerapan BMP mampu menurunkan emisi CO2 menjadi sekitar 

28-38 ton CO2/ha/tahun dari 48-52 ton CO2/ha/tahun.29 Selanjutnya CO2 yang 

masih diemisikan oleh tanah gambut tersebut akan diserap oleh tanaman 

kelapa sawit melalui asimilasi untuk memproduksi 20-24 ton TBS/ha/tahun. 

 

o Meningkatkan C-Sink. Upaya peningkatan carbon-sink antara lain dapat 

dilakukan dengan pengembangan kelapa sawit pada lahan terdegradasi (lahan 

pasir), mix farming (tanaman semusim dengan kelapa sawit TBM), dan 

pengelolaan tanaman penutup tanah (cover crops). Mix farming dapat dilakukan 

dengan memanfaatkan ruang diantara tanaman kelapa sawit (tanaman TBM) 

dengan memanfaatkan tanaman pangan seperti jagung (Zea mays) dan kedelai 

(Glycine max). Sementara itu, keberadaan tanaman penutup tanah di lahan 

                                                             
27 Sutarta, E. S., K. Murtilaksono, W. Darmosarkoro, Winarna dan S. Rahutomo. 2008. Carbon Emission of Oil 

Palm Plantation on Peat Soil. Indonesian Oil Palm Research Institute. Medan. 
28 Sabiham S, Tarigan SD, Hariyadi, Las I, Agus F, Sukarman, Setyanto P, Wahyunto. 2012. Organic carbon 

storage and management strategies for reducing carbon emission from peatlands: a case study in oil palm 
plantations in West and Central Kalimantan, Indonesia. Pedologist. 55(3): 426-434. 

29 Winarna 2015. 



gambut dapat meningkatkan kelembaban, mencegah terjadinya kekeringan dan 

kebakaran gambut terutama pada saat musim kering.30  

o Dukungan kebijakan pemerintah Indonesia. Pemerintah mewajibkan 

perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit mengimplementasi Indonesian 

Sustainable Palm Oil (ISPO) dengan dikeluarkannya Permentan No. 11 Tahun 

2015. Penerapan ISPO dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan 

perkebunan kelapa sawit melalui penerapan 7 prinsip dan kriteria. Pengelolaan 

lahan gambut dalam ISPO didukung dengan peraturan Permentan No. 14 

Tahun 2009 dan Inpres No. 10 Tahun 2011. 

 

 

 

                                                             
30 Sihaloho, N. K., Winarna, A. Rauf, W. Darmosarkoro. 2015. Pengaruh Tanaman Penutup Tanah terhadap 

Kelembaban Tanah dan Kaitannya Dengan Hidrofobisitas Aktual Tanah Gambut di Perkebunan Kelapa 
Sawit, Submit ke jurnal pusat penelitian kelapa sawit (under review). 




