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RESUME 

Salah satu tema kampanye negatif/hitam yang saat ini marak diusung para LSM anti sawit dan negara barat dalam 
rangka menghambat laju minyak sawit di pasar dunia adalah dengan menuduh kebun sawit sebagai kontributor utama 
dalam peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim global. 
Meskipun isu tersebut telah menjadi fokus masyarakat dunia, namun masih banyak informasi yang beredar terkait emisi dan 
perubahan iklim tidak sesuai dengan data dan fakta empiris termasuk menyudutkan kebun sawit sebagai penyebab utama 
fenomena tersebut. 

Perubahan iklim global yang telah banyak dirasakan oleh masyarakat global seperti curah hujan meningkat, badai, 
kekeringan dan kebakaran serta anomali iklim. Hal tersebut merupakan akibat dari pemanasan global. Pemanasan global 
disebabkan karena meningkatnya intensitas  efek gas rumah kaca pada atmosfer bumi sehingga radiasi/panas sinar 
matahari yang terperangkap pada atmosfer bumi menjadi lebih besar dan meningkatkan temperatur udara bumi. Hal ini 
terjadi karena adanya peningkatan konsentrasi emisi GRK di atas konsentrasi alamiahnya. Peningkatan aktivitas kehidupan 
manusia di bumi dan munculnya gas-gas buatan manusia merupakan penyebab dari peningkatan konsentrasi emisi GRK 
tersebut. 

Menurut Olivier et al. (2020), emisi GRK global mengalami peningkatan dari 33 Gt CO2 eq tahun 1990 menjadi 51.8 Gt 
CO2 eq tahun 2018. Konsentrasi emisi GRK global terbesar adalah emisi CO2 (71 persen), CH4 (20 persen), NO2 (6 persen) 
dan F-gas (3 persen). Emisi CO2 sebagai komponen emisi GRK terbesar, berasal dari produksi dan konsumsi energi fosil (batu 
bara, gas dan minyak fosil) dan deforestasi. Komponen GRK lainnya yaitu emisi F-gas yang dihasilkan oleh industri dan 
produk rumahtangga, meskipun konsentrasinya yang paling rendah namun lebih berbahaya karena menyebabkan rusaknya 
lapisan ozon. Oleh karena itu, tuduhan LSM anti sawit yang mengaitkan dan menyalahkan kebun sawit sebagai penyebab 
dari pemanasan global dan perubahan iklim, adalah tuduhan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta empiris. 

Untuk mengurangi emisi tersebut, masyarakat dunia harus bersedia menurunkan konsumsi energi fosil atau 
menggantinya dengan energi-energi beremisi rendah dan mengurangi penggunaan dan produk rumahtangga yang 
mengandung gas CFC. Meskipun pilihan tersebut terkesan mengurangi kenyamanan, namun harus dilakukan oleh 
masyarakat dunia sebagai upaya mitigasi pemanasan global dan perubahan iklim. Solusi tersebut lebih bermakna 
dibandingkan terus menyalahkan dan mengkambinghitamkan kebun sawit sebagai penyebab dari perubahan iklim global. 
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PENDAHULUAN 

Dalam satu dekade terakhir, industri 
minyak sawit Indonesia terus menghadapi 
serangan black campaign dari berbagai LSM 
tran-nasional dan afiliasinya di Indonesia. 
Selain itu, tekanan terhadap industri minyak 
sawit Indonesia juga datang dari pemerintah 
negara maju (Eropa dan Amerika Serikat). 
Tema kampanye negatif/hitam yang saat ini 
marak diusung para LSM anti sawit adalah 
pengkaitan perkebunan kelapa sawit dengan 
masalah lingkungan hidup global. Selain 
dituduh sebagai driver utama deforestasi 
global dan mengancam kekayaan 
biodiversitas, kebun sawit juga dianggap 
sebagai penyebab terjadinya pemanasan 
global dan perubahan iklim global. 

Pemanasan global dan perubahan iklim 
global telah menjadi masalah dan perhatian 
masyarakat internasional, karena dapat 
menimbulkan banyak kerugian bahkan 
dapat mengancam keberlanjutan kehidupan 
di planet bumi. Artinya masalah pemanasan 
global merupakan masalah yang sangat 
serius dan memerlukan solusi yang 
fundamental, holistik dan global. Untuk itu, 
diperlukan pemahaman yang sama, 
kesetaraan dan objektif tentang penyebab 
masalah pemanasan global sehingga 
solusinya dapat ditemukan secara objektif 
pula.  

Sebaliknya, bersikap dan berpikir untuk 
mencari “kambing hitam” membangun 
mitos atau mengalihkan persoalan kepada 
sektor lain tanpa dukungan fakta empiris 
yang dapat dipertanggungjawabkan, 

bukanlah bagian dari solusi melainkan 
bagian dari masalah (problem maker) dan 
menciptakan masalah baru. Seperti yang 
dilakukan LSM anti sawit dengan 
mengkambinghitamkan dan menuduh kebun 
sawit sebagai penyebab perubahan iklim 
global, hanya untuk menarik simpati dari 
konsumen global untuk memboikot produk 
sawit dan menghambat laju minyak sawit di 
pasar dunia. 

Untuk meluruskan persepsi negatif yang 

sudah terlanjur terbentuk di masyarakat global 

terkait kebun sawit sebagai penyebab 

pemanasan global, tulisan ini bertujuan untuk 

menyajikan data dan fakta empiris untuk meng-

counter kampanye negatif tersebut.   

 

 

PENYEBAB TERJADINYA PEMANASAN 
GLOBAL DAN PERUBAHAN IKLIM 

Perubahan iklim global merupakan 
akibat dari pemanasan global (Soemarwoto, 
1992; IEA, 2016). Semakin besar energi 
matahari yang terperangkap dalam 
atmosfer bumi menyebabkan terjadinya 
perubahan dalam iklim global (Gambar 1) 
antara lain: (1) evaporasi meningkat; (2) 
pemanasan/kenaikan temperatur air 
laut/samudera; (3) perubahan kondisi 
tanaman dan hewan; dan (4) es dan salju di 
kutub meleleh. Kombinasi perubahan 
keempat hal di atas mengakibatkan 
terjadinya berbagai bentuk perubahan 
bentuk iklim global seperti curah hujan 
meningkat, badai, kekeringan dan 
kebakaran serta anomali iklim. 

 
Gambar 1. Mekanisme Dampak Pemanasan Global Terhadap Perubahan Iklim Global 

(dimodifikasi dari http://www3.epa.gov) 
 

http://www3.epa.gov/
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Pemanasan global bukan disebabkan 
oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit 
melainkan akibat dari meningkatnya 
intensitas efek gas rumah kaca pada 
atmosfer bumi. Secara alamiah atmosfer 

bumi diisi gas-gas rumah kaca terutama uap 

air (H2O), karbon dioksida (CO2), metane 

(CH4), dan nitrogen (N2) dengan 

konsentrasi alamiah tertentu. Gas tersebut 
akan membentuk mekanisme efek rumah 
kaca (natural greenhouse effect). Melalui 

mekanisme efek gas rumah kaca alamiah 
tersebut, sebagian energi panas matahari 
diperangkap dalam atmosfer bumi dan 
sebagian lagi dipantulkan ke luar angkasa. 
Tanpa efek rumah kaca alamiah tersebut, 
semua energi panas matahari di pantulkan 
ke luar angkasa sehingga temperatur 
atmosfer bumi akan sangat dingin dan tidak 
nyaman bagi seluruh mahkluk hidup untuk 
tinggal di planet bumi (Gambar 2). 

 

 
Gambar 2. Mekanisme Efek Gas Rumah Kaca (dimodifikasi dari http://i.livescience.com) 

 
Namun, seiring dengan peningkatan 

aktivitas kehidupan manusia di bumi dan 
munculnya gas-gas buatan manusia seperti 
golongan Chlorofluorocarbon (CFC) dan 
halogen (human enhanced greenhouse effect) 
berdampak pada peningkatan intensitas efek 
GRK di atmosfir tersebut. Meningkatnya 
intensitas efek rumah kaca disebabkan 
karena meningkatnya konsentrasi GRK di 
atas konsentrasi alamiahnya. Hal ini 
menyebabkan radiasi/panas sinar matahari 
yang terperangkap pada atmosfer bumi 
menjadi lebih besar (Soemarwoto, 1992) 
sehingga memanaskan temperatur udara 
bumi. Peningkatan temperatur atmosfer 
bumi tersebut akibat dari meningkatnya 
intensitas efek GRK pada atmosfer bumi 
yang kita kenal sebagai pemanasan 
global.  
 

SUMBER EMISI GAS RUMAH KACA 

Mekanisme efek gas rumah kaca 
memiliki fungsi untuk melindungi bumi 
dengan memantulkan radiasi matahari dari 
permukaan bumi sehingga temperatur 
atmosfer bumi tetap hangat. Namun, jika 
intensitas dan konsentrasi dari gas rumah 
kaca berada diatas konsentrasi alamiahnya 

akan menyebabkan efek gas rumah kaca 
yang lebih besar dan menyebabkan 
pemanasan global, seperti yang terjadi saat 
ini. Suhu global di tahun 2018 dalam kurun 
waktu lima tahun terakhir (2014-2018), 
tercatat sebagai tahun dengan suhu yang 
paling hangat diatas suhu rata-rata sejak 
tahun 1880 (Olivier et al. 2020). Hal ini 
menunjukkan pemanasan flobal semakin 
nyata seiring dengan peningkatan 
konsentrasi emisi GRK di atmosfer bumi. 

Menurut Intergovernmental Panel on 
Climate Change tahun 1991, dalam periode 
pre-industri (1800-an) sampai tahun 1990, 
konsentrasi CO2 pada atmosfer bumi telah 

meningkat dari 280 menjadi 353 ppmv 

(part per million volume). Sementara CH4 
meningkat dari 0.8 menjadi 1.72 ppmv; N2O 

meningkat dari 288 menjadi 310 ppbv (part 
perbillion volume) dan konsentrasi CFC 
meningkat dari nol menjadi 280-484 pptv 
(part per trillion volume).  

Olivier et al. (2020) melaporkan bahwa 
emisi GRK mengalami peningkatan dari 33 
Gt CO2 eq tahun 1990 menjadi 51.8 Gt CO2 eq 
tahun 2018. Dalam studi tersebut, sumber 
emisi GRK global terbagi menjadi empat 
komponen gas dan komponen gas terbesar 

http://i.livescience.com/
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adalah emisi CO2 dengan pangsa sebesar 71 
persen, kemudian diikuti emisi dari CH4 (20 
persen), NO2 (6 persen) dan F-gas (3 
persen). Selama periode tahun tersebut, 
emisi CO2 global mengalami peningkatan 
dari 22.6 Gt CO2 menjadi 37.5 Gt CO2. 
Peningkatan juga terjadi pada emisi CH4 dari 

7.8 Gt CO2 eq menjadi 9.7 Gt CO2 eq dan 
emisi NO2 yakni dari 2.2 Gt CO2 eq menjadi 
2.8 Gt CO2 eq. Gas buatan manusia seperti 
golongan Chlorofluorocarbon (CFC) atau F-
gas juga mengalami peningkatan emisi yakni 
dari 0.3 Gt CO2 eq menjadi 1.7 Gt CO2 eq 
(Gambar 3). 

 
Gambar 3. Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca Global (Sumber: Oilivier et al., 2020) 
 

Berdasarkan dua studi tersebut 
menunjukkan bahwa emisi CO2 merupakan 
kontributor yang paling besar dalam emisi 
GRK global dengan laju peningkatan yang 
cukup signifikan. Karbon dioksida (CO2) 

dilepaskan ke atmosfer tidak hanya 
bersumber dari respirasi manusia dan 
hewan, namun akibat pembakaran energi 
fosil yang dilakukan pada sektor industri, 
listrik dan transportasi, serta tingginya laju 
deforestasi yang menyebabkan pelepasan 
emisi karbon lebih cepat sehingga 
konsentrasi emisi CO2 di atmosfer bumi lebih 
tinggi (Matawal dan Maton, 2013). 
Pernyataan tersebut juga terkonfirmasi oleh 
penelitian IEA (2016) yang menunjukkan 
bahwa sektor energi fosil global (batu bara, 
gas dan minyak fosil) baik pada proses 
produksi maupun konsumsi berkontribusi 
sebesar 68 persen terhadap emisi GRK 
global.  

Studi Matawal dan Maton (2013) juga 
mengungkapkan deforestasi sebagai driver 
yang meningkatkan konsentrasi emisi CO2. 
Jika LSM anti sawit mengkaitkan kebun 
sawit sebagai penyebab perubahan iklim 
global karena dianggap juga sebagai 

penyebab deforestasi global, isu tersebut 
tidak berdasarkan fakta empiris. Hal ini 
dikarenakan pangsa ekspansi kebun sawit 
terhadap deforestasi global sangat kecil 
(PASPI, 2020a), bahkan pengembangan 
kebun sawit di Indonesia merupakan 
reforestasi yang berperan untuk 
mengembalikan stok karbon pada kawasan 
ex-logging (PASPI, 2020b). 

Meskipun intensitas emisi F-gas atau 
CFC di atmosfer bumi tidak sebesar emisi 
CO2, namun peningkatannya cukup 
signifikan. Emisi tersebut berasal dari 
pengunaanya pada sektor industri dan 
produk rumahtangga (Air Conditioner, 
lemari pendingin). Peningkatan F-gas di 
atmosfer bumi relatif lebih berbahaya 
karena lambat laun akan menciptakan 
lubang pada lapisan ozon hingga merusak 
lapisan ozon. Hal tersebut menyebabkan 
radiasi ultraviolet matahari yang berbahaya 
bisa langsung masuk kedalam atmosfer bumi 
tanpa adanya filter. Dampaknya selain 
semakin memperparah pemanasan global, 
namun turut membahayakan kesehatan 
manusia seperti kanker kulit dan katarak. 

Dengan fakta tersebut, menunjukkan 
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bahwa penggunaan energi fosil merupakan 
sumber emisi GHG dunia terbesar. Oleh 
karena itu untuk mengurangi emisi tersebut, 
masyarakat dunia harus bersedia 
menurunkan konsumsi energi fosil atau 
menggantinya dengan energi-energi 
beremisi rendah. Selain itu, masyarakat 
dunia juga harus mengurangi penggunaan 
dan produk rumahtangga yang mengandung 
gas CFC. Hal ini dilakukan sebagai upaya 
untuk mengurangi kerusakkan pada lapisan 
ozon. Meskipun pilihan tersebut terkesan 
mengurangi kenyamanan, namun harus 
dilakukan oleh masyarakat dunia sebagai 
upaya mitigasi pemanasan global dan 
perubahan iklim. Solusi tersebut lebih 
bermakna dibandingkan terus 
mengkambinghitamkan kebun sawit sebagai 
penyebab dari pemanasan global dan 
perubahan iklim global. 

 

KESIMPULAN 

Perubahan iklim global yang telah 
banyak dirasakan oleh masyarakat global 
seperti curah hujan meningkat, badai, 
kekeringan dan kebakaran serta anomali 
iklim. Hal tersebut merupakan akibat dari 
pemanasan global. Pemanasan global 
disebabkan karena meningkatnya intensitas 
efek gas rumah kaca pada atmosfer bumi 
sehingga radiasi/panas sinar matahari yang 
terperangkap pada atmosfer bumi menjadi 
lebih besar sehingga memanaskan 
temperatur udara bumi. Pemanasan global 
terjadi karena adanya peningkatan 
konsentrasi emisi GRK di atas konsentrasi 
alamiahnya. Peningkatan aktivitas 
kehidupan manusia di bumi dan munculnya 
gas-gas buatan manusia merupakan 
penyebab dari peningkatan konsentrasi 
emisi GRK tersebut. 

Menurut Olivier et al. (2020), emisi GRK 
mengalami peningkatan dari 33 Gt CO2 eq 
tahun 1990 menjadi 51.8 Gt CO2 eq tahun 
2018. Konsentrasi emisi GRK global terbesar 
adalah emisi CO2 (71 persen), CH4 (20 
persen), NO2 (6 persen) dan F-gas (3 
persen). Emisi CO2 sebagai komponen emisi 
GRK terbesar, berasal dari produksi dan 
konsumsi energi fosil (batu bara, gas dan 
minyak fosil) dan deforestasi. Komponen 
GRK lainnya yaitu emisi F-gas yang 
dihasilkan oleh industri dan produk 

rumahtangga. Meskipun intensitas emisi F-
gass yang paling rendah namun lebih 
berbahaya karena menyebabkan rusaknya 
lapisan ozon. Oleh karena itu, tuduhan LSM 
anti sawit yang mengaitkan dan 
menyalahkan kebun sawit sebagai penyebab 
dari pemanasan global dan perubahan iklim, 
adalah tuduhan yang tidak tepat dan tidak 
sesuai dengan fakta empiris. 
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