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Hari ini, kita patut waspada dengan monster lingkungan baru. 

Monster itu adalah industri kelapa sawit. Lebih dari sepuluh 

tahun terakhir, Indonesia dikenal sebagai salah satu produksen 

terbesar CPO (Crude Palm Oil) di dunia. Pemanfaatan hasil 

olahan kelapa sawit itu sangat beragam. CPO adalah bahan 

utama pembuatan sabun, shampo, biskuit, coklat dan sebagian 

besar produk kosmetik. Belakangan, olahan kelapa sawit juga 

telah dipromosikan sebagai 

bahan bakar bio untuk mobil

-mobil ramah lingkungan 

sebagai pengganti bahan 

bakar minyak bumi. 

  Namun apa yang sering 

luput dari perhatian adalah 

bagaimana dampak ling-
kungan dan dampak sosial 

dari ekspansi besar-besaran 

perkebunan dan industri ke-

lapa sawit di bumi Indonesia 

ini. Ekspansi perkebunan ke-

lapa sawit mengandaikan 

sebuah deforestasi besar-be-

saran. Dampak utamanya 

adalah perusakan dan peng-

hancuran ekosistem hutan 

secara total. Selain juga 

beban dampak sosial yaitu pengusiran penduduk asli.   

 Bila bertandang ke kawasan perkebunan di Kalimantan, 

sejauh mata memandang, ribuan hektar kebun kelapa sawit 

telah menggantikan hutan-hutan tropis primer yang sangat kaya 

akan keragaman hayati. Area perkebunan kelapa sawit, saat 

ini juga telah menjadi pemandangan baru di sebagian pulau 

Sumatra dan Papua. Perluasan alih lahan hutan tropis yang 

multikultur menjadi perkebunan monokultur itu terjadi terus 

menerus. Menurut Arte Reportage, hingga tahun 2008, 

Indonesia tercatat sebagai negara yang paling banyak 

melakukan deforestasi. Deforestasi di indonesia setara luasnya 

dengan satu lapangan bola 
setiap lima detiknya. 

  Kementrian Pertanian 

mencatat, lahan kelapa sawit 

terbesar di Indonesia dimi-

liki oleh Sinar Mas Group 

dan Astra Argo Lestari. 

Sementara itu, beberapa 

perusahan besar lainnya 

juga telah beroperasi dan 

akan semakin memperluas 

wilayah tanamnya antara 

lain adalah Salim Group, 

Wilmar Internasional, Asian 

Agri, Duta Palma, London 

Sumatra Indonesia dan 

Bakrie Plantation. Total 

lahan yang telah mereka 
tanami mencapai lebih dari 

7,82 juta hektar, sekitar 25 

persennya dikuasai oleh investor dari Malaysia dan Indonesia 

masih akan mentargetkan pertumbuhan luas lahan hingga dua 

kali lipat pada 2020 nanti.  

Monster Lingkungan Baru 
Lucia Ratih Kusumadewi  

Dosen Sosiologi FISIP-UI, Pencinta lingkungan dan Orang Utan  
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Untuk mengurangi sampah, newsletter ini diedarkan me-
lalui email.  Anda dapat  mengirimkan tulisan atau foto sep-
utar kegiatan gerakan 4R (Reduce, Reuse, Re-cycle and Re-
plant) di tempat Anda atau informasi yang Anda ketahui 
pada kami.  Naskah tulisan akan kami edit seperlunya. 

alam Tanjung Puting. Sementara di Sumatra, menurut laporan 

WWF, jumlah Orang Utan diperkirakan tinggal 6500 ekor. 

Bila deforestasi dan alih lahan terus berlangsung, diperkirakan 

pada tahun 2022, Orang Utan akan punah.  

 Saat ini setidaknya terdapat tidak kurang dari 20 organi-

sasi non pemerintah dari seluruh dunia yang menangani kon-

servasi Orang Utan. Dengan seluruh kerja keras yang telah di-

lakukan selama ini, ternyata masih belum cukup untuk bisa 
menyelamatkan Orang Utan secara menyeluruh.   

 Sebuah grup band rock asal Bali bernama Navicula telah 

ambil bagian untuk mempromosikan kepedulian dan konser-

vasi Orang Utan. Berikut lirik lagunya,  

Orangutan muda, rumahnya di belantara, 

Dijaga papa dan mama yang kemarin masih ada 

Kini tiada… 

Orangutan muda diculik perambah rimba 

Dibawa paksa ke kota, jadi hiburan manusia 

Terpenjara… 

Orangutan (6x) 

Orangutan akan jadi legenda 

Orangutan gila karena manusia gila 

Tak betah tinggal di kota, dia rindu habitatnya 

Di rimba… 

Orangutan murka mengamuk serang manusia 
Manusia bawa senjata, orangutan tertawa 

Terbang ke surga… 

Orangutan (6x) 

Orangutan akan jadi legenda 

Orangutan (6x) 

Orangutan akan jadi legenda 

 

(Sumber untuk artikel ini: Arte Reportage. Indonéssie: le coût de 
biocarburants. 2009, http://akarumput.com/environment, 
 www.rfi.fr,  www.belantaraindonesia.org, www.huma.or.id 
www.metrofrance.com, www.suarapembaruan.com 
www.wwf.or.id) 
 

 

 Deforestasi gigantis-sistematis di Sumatra, Kalimantan dan 

Papua dimulai dengan penebangan pohon-pohon, lalu disusul 

dengan pembakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja di 

musim kemarau yang berlangsung selama berminggu-minggu. 

Pembakaran hutan ini menghasilkan gas karbon yang berba-

haya bagi kehidupan.  Sebanyak 80 persen emisi karbon yang 

dihasilkan di Indonesia, disinyalir sangat terkait dengan 

Deforestasi. Menurut hasil penelitian Resource for the Future 
(RFF), penebangan hutan khususnya untuk perkebunan sawit 

telah meningkatkan emisi karbon yang meliputi pelepasan 

karbon karena pembakaran hutan dan pelepasan karbon dari 

lahan gambut yang dikonversi menjadi kebun sawit.  

 Kelapa sawit atau elaesis adalah tanaman asal benua 

Afrika yang telah coba dikembangbiakan secara masif di Asia 

dalam tiga puluh tahun terkahir. Pembesaran pohon dilakukan 

selama kurang lebih tiga tahun, lalu kelapa-kelapa sawit akan 

berbuah dan siap dipanen untuk pertama kalinya. Tanaman ke-

lapa sawit dapat terus berproduksi selama 10 hingga 15 tahun. 

Bahaya yang paling mengancam ada pada tanah yang sulit 

beradaptasi pada sistem monokultur. Selain menerima beban 

yang berat dari monokultur yang berlangsung bertahun-tahun, 

tanah juga harus menanggung beban pestisida yang tak lain 

adalah racun bagi biota dalam tanah. Pada akhirnya setelah 

pohon-pohon kelapa sawit selesai masa tugasnya, tanah 

menjadi mandul, tidak dapat kembali ditanami dan 
kemungkinan besar akan berubah menjadi gurun pasir. Perlu 

waktu ratusan tahun untuk mengembalikan kesuburan tanah, 

walau hal ini pun tidak dapat dipastikan. Kemungkinan ter-

buruk, wajah pulau-pulau Indonesia yang hijau akan berubah 

menjadi gurun seperti di Afrika, tempat kelapa sawit berasal. 

 Korban utama lainnya dari alih lahan hutan adalah Orang 

Utan. Populasi Orang Utan di Indonesia dipastikan telah me-

nurun drastis dari tahun ke tahun. Menurut laporan Arte 

Reportage, diperkirakan setiap tahunnya ada 3000 Orang Utan 

yang terbunuh. Kesengsaraan Orang Utan dimulai sejak pene-

bangan hutan berlangsung. Ketika tak ada lagi pohon, berarti 

sulit untuk mendapatkan buah-buahan yang menjadi makanan 

utama mereka. Lalu ketika mereka berkeliaran di rumah me-

reka yang telah disulap menjadi kebun kelapa sawit, mereka 

diburu dan ditangkap. Sebagian besar dari mereka dibunuh ka-

rena dianggap akan mengganggu tanaman sawit. Orang Utan 

yang selamat akan pergi ke perkampungan pen-duduk untuk 
mencari makan. Tapi sampai disana mereka diburu, disiksa 

dan akhirnya dibunuh. Kesadaran warga untuk menjaga Orang 

Utan dapat dikatakan masih sangat sedikit, bahkan sebagian 

besar menganggap Orang Utan sebagai musuh yang berbahaya 

dan merasa perlu untuk meng-hilangkan keberadaan mereka. 

 Semakin menurunnya populasi Orang Utan sebenarnya 

sangat mengancam lingkungan hidup. Ahli biologi 

Emmanuelle Grundmaan mengatakan, jasa Orang Utan dalam 

pelestarian ekosistem hutan sangat besar. Ia akan memakan 

buah-buahan, lalu membuang biji-biji itu selama mobilitasnya 

di dalam hutan. Daya jelajah Orang Utan diperkirakan hingga 

10 kilometer sehingga heterogenitas biota dan ekosistem hutan 

tropis dapat terjaga. Di Kalimantan, saat ini, deforestasi untuk 

kelapa sawit telah semakin jauh memasuki area hutan cagar 

Orang Utan yang diselamatkan                             Foto: Belantara Indonesia  
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