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RESUME 

 

Semakin menguatnya persaingan pada pasar minyak nabati dunia, berimplikasi pada terjadinya pergeseran 
dari price competion menjadi non price competion dengan tujuan menghambat laju perdagangan minyak sawit di 
pasar global. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya black campaign yang menyerang sawit dan Indonesia sebagai 
negara produsen minyak sawit terbesar di dunia. Salah satu topik black campaign yang digunakan oleh LSM anti 
sawit dan negara barat adalah menuduh Indonesia melalui ekspansi kebun sawitnya sebagai negara emitter utama 
yang berkontribusi besar terhadap peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang menyebabkan pemanasan global 
dan perubahan iklim. 

Tuduhan tersebut tidak sesuai dengan data dan fakta empiris. Berdasarkan studi Olivier et al. (2020), negara 
emitter utama yang berkontribusi terhadap emisi GRK global adalah China (20 persen), Amerika Serikat (16 persen), 
Uni Eropa (12 persen), dan India (6 persen). Negara-negara emitter utama tersebut juga mengalami peningkatan 
kontribusi emisi GRK (CO2, CH4, NO2 dan F-gas), kecuali Uni Eropa. Meskipun kontribusi emisi GRK yang dihasilkan 
Uni Eropa mengalami penurunan, namun kontribusi emisi F-gas tetap mengalami meningkat. Hal tersebut lebih 
berbahaya karena menyebabkan rusaknya lapisan ozon (ozon layer depleting) yang memperparah pemanasan global 
dan membahayakan kesehatan manusia. 

Indonesia juga sama seperti negara lain menghasilkan emisi GRK, namun kontribusi Indonesia masih relatif kecil 
(2 persen) jika dibandingkan keempat negara emitter utama.  Selain itu, Indonesia juga lebih berperan aktif 
dibandingkan negara emitter lainnya untuk mencegah terjadinya ozon layer depleting dengan berusaha menurunkan 
penggunaan gas-gas golongan Chlorofluorocarbon (CFC) yang dapat menghasilkan emisi F-gas. 

Hal ini menunjukkan bahwa tuduhan LSM anti sawit dan negara barat yang menyudutkan Indonesia dan kebun 
sawitnya sebagai penyebab dari pemanasan global dan perubahan iklim, adalah tuduhan yang tidak tepat. Bahkan, 
kontribusi emisi GRK Indonesia jauh berada dibawah negara barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang 
selama ini sering “berteriak” menyudutkan Indonesia dan kebun sawitnya sebagai kontributor emisi GRK terbesar di 
dunia. Seharusnya kedua negara tersebut bertanggung jawab terhadap pemanasan global dan perubahan iklim yang 
terjadi bukannya memutarbalikkan fakta dan menuduh negara lain sebagai kontributor emisi GRK terbesar di dunia. 
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PENDAHULUAN 

Keunggulan yang dimiliki minyak sawit 
seperti produktivitas lebih tinggi sehingga 
harganya menjadi lebih kompetitif, hal ini 
menimbulkan persaingan antar minyak 
nabati lain. Semakin menguatnya persaingan 
pada pasar minyak nabati dunia, 
berimplikasi pada terjadinya pergeseran 
dari price competion menjadi non price 
competion yang ditunjukkan dengan 
banyaknya black campaign yang menyerang 
sawit. Indonesia sebagai negara produsen 
minyak sawit terbesar di dunia, juga menjadi 
target dari black campaign yang digunakan 
oleh LSM anti sawit dan negara barat untuk 
menghambat laju perdagangan minyak sawit 
di pasar global. 

Dalam satu dekade terakhir, isu 
lingkungan adalah isu black campaign yang 
banyak digunakan oleh LSM anti sawit dan 
negara maju untuk menyudutkan sawit dan 
Indonesia. Salah satu topik yang digunakan 
dalam black campaign tersebut adalah 
Indonesia melalui ekspansi kebun sawitnya 
dianggap sebagai negara emitter utama yang 
berkontribusi terhadap peningkatan emisi 
Gas Rumah Kaca (GRK) yang menyebabkan 
pemanasan global dan perubahan iklim. 

Tulisan ini bertujuan untuk 
menyampaikan informasi terkait negara 
yang berkontribusi besar terhadap 
peningkatan emis GRK global berdasarkan 
data dan fakta empiris. Sehingga diharapkan 
dapat “mematahkan” black campaign yang 
menyudutkan dan mengkambinghitamkan 
Indonesia sebagai negara yang berkontribusi 
besar terhadap emisi GRK dunia. 

 
 

NEGARA EMITTER UTAMA PENGHASIL 
EMISI GRK TERBESAR 

Studi  Ritchie dan Roser (2017), 
mengungkapkan bahwa emisi GRK Global 
pada masa 1700-1900 hampir seluruhnya 
disumbang oleh Inggris dan negara-negara 
Eropa khususnya pada revolusi industri 
pertama (Gambar 1). Sementara itu, 
kontribusi Amerika Serikat dalam emisi 
global mulai meningkat dari abad-19 sampai 
abad-20, dan puncaknya pada tahun 1950 
khususnya akibat revolusi industri maupun 
green revolution. Emisi GRK yang dihasilkan 
pada periode terjadi pada periode tersebut 
dianggap sebagai cikal bakal yang 
menyebabkan terjadinya peningkatan suhu 
bumi sebesar 1-1.2 derajat celcius. 

 

 
Gambar 1.  Kontribusi Negara Emitter Utama Dunia Pada Periode Revolusi Industri-2015 

(Sumber : Ritchi dan Roser, 2017) 
 
Negara emitter yang memberikan 

kontribusi terhadap emisi GRK global sejak 
era Revolusi Industri hingga saat ini tidak 
mengalami perubahan. Keempat negara 
emitter utama dengan kontribusi emisi GRK 
terbesar selama periode tahun 1990-2018 
antara lain (Oilivier et al., 2020): China (20 
persen), Amerika Serikat (16 persen), Uni 
Eropa (12 persen), dan India (6 persen). 

Kontribusi emitter dari empat negara 
tersebut mencapai 55 persen dari GRK 
global tahun 2018. Sementara itu, kontribusi 
emisi GRK yang dihasilkan oleh Inggris 
mengalami penurunan sehingga tidak lagi 
termasuk negara emitter utama dunia. 

Keempat negara emitter tersebut juga 
termasuk negara dengan tingkat GDP 
terbesar di dunia, hal ini menunjukkan 

https://ourworldindata.org/team
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bahwa perekonomian suatu negara memiliki 
hubungan searah dengan tingkat emisi yang 
dihasilkannya. Argumen tersebut 
terkonfirmasi oleh  Ritchie dan Roser (2017) 
yang menyebutkan negara dengan 
pendapatan menengah atas ke atas  akan 
menghasilkan 86 persen dari emisi CO2 
global, sementara kelompok negara dengan 
pendapatan menengah ke bawah hanya akan 
berkontribusi sebesar 14 persen. Penjelasan 
tersebut juga sesuai dengan hipotesis 
Environmental Kuznets Curve yang 
menunjukkan hubungan antara kerusakkan 

lingkungan dengan pembangunan ekonomi 
(PASPI, 2020a). 

Selama periode tahun 1990-2018, 
peningkatan emisi GRK terjadi di China dari 
3.9 Gt CO2 eq menjadi 13.6 Gt CO2 eq. 
Kontribusi Amerika Serikat terhadap 
peningkatan GRK juga mengalami 
peningkatan dari 6.1 Gt CO2 eq menjadi 6.7 
Gt CO2 eq. India juga mengalami peningkatan 
kontribusi emisi GRK dari 1.4 Gt CO2 eq 
menjadi 3.7 Gt CO2 eq. Sementara itu, emisi 
GRK yang dihasilkan oleh Uni Eropa 
mengalami penurunan dari 5.7 Gt CO2 eq 
menjadi 4.4 Gt CO2 eq (Gambar 2). 

 
Gambar 2.  Perbandingan Kontribusi Emisi GRK dari Negara Emitter Utama Dunia versus 

Indonesia (Sumber : Olivier et al., 2020) 
 
Jika dibandingkan dengan empat negara 

emitter utama dunia, Indonesia juga 
menghasilkan emisi GRK dan meningkat 
sama seperti negara lain. Peningkatan emisi 
GRK Indonesia dari 0.43 Gt CO2 eq tahun 
1990 menjadi 1 Gt CO2 eq tahun 2018. 
Meskipun terjadi peningkatan emisi 
kontribusi, namun kontribusi Indonesia 
masih relatif kecil yakni hanya sebesar 2 
persen terhadap total emisi GRK global.  

Data tersebut telah meng-counter isu 
dan black campaign yang selama ini 
menyebutkan Indonesia sebagai kontributor 
utama emisi GRK global. Bahkan, kontribusi 
emisi GRK Indonesia jauh berada dibawah 
negara barat seperti Amerika Serikat dan 
Uni Eropa, yang selama ini sering “berteriak” 
menyudutkan Indonesia dan kebun sawitnya 
sebagai kontributor emisi GRK terbesar di 
dunia. Seharusnya kedua negara tersebut 

bertanggung jawab terhadap pemanasan 
global dan perubahan iklim yang terjadi 
bukannya memutarbalikkan fakta dan 
menuduh negara lain sebagai kontributor 
emisi GRK terbesar di dunia. 

 
 

KONTRIBUSI EMISI GRK MASING-
MASING NEGARA EMITTER 

Dalam studi Olivier et al. (2020) 
mengungkapkan bahwa sumber emisi GRK 
global terbagi menjadi empat komponen gas 
yang menghasilkan emisi GRK, gas tersebut 
adalah CO2 (71 persen), CH4 (20 persen), NO2 

(6 persen) dan F-gas (3 persen). Keempat 
emisi tersebut juga dihasilkan oleh empat 
negara emitter utama. 
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Gambar 3.  Kontribusi Emisi CO2 (a), CH4 (b), N2O (c), dan F-gas (d) dari Negara Emitter Utama 

Dunia Vs Indonesia (Sumber : Olivier et al., 2020) 
 
Emisi CO2 sebagai sumber emisi 

terbesar, juga merupakan emisi GRK yang 
banyak dihasilkan negara emitter utama 
dunia. China merupakan negara emitter yang 
menghasilkan emisi CO2 terbesar di dunia 
dengan pangsa mencapai 21.8 persen. 
Peningkatan emisi CO2 China juga cukup 
signifikan dari 2.4 Gt CO2 menjadi 11.2 Gt 
CO2 selama periode tahun 1990-2018. Hal ini 
dikarenakan penggunaan energi fosil 
terutama batu bara di negara tersebut masih 
besar dan terus meningkat. Peningkatan 
emisi CO2 juga terjadi di Amerika Serikat dan 
India, namun laju peningkatannya masih 
relatif rendah dibandingkan China (Gambar 
3a).  

Sementara itu, emisi CO2 yang 
dihasilkan UE mengalami penurunan dari 
4.4 Gt CO2 menjadi 3.4 Gt CO2. Hal ini 
dikarenakan pengembangan renewable 
energy di negara melalui kebijakan RED-EU 
sehingga penggunaan energi fosil berkurang 
dan berimplikasi pada penurunan kontribusi 
emisi CO2. Sama seperti negara emitter 
utama, emisi CO2 yang dihasilkan Indonesia 

juga mengalami peningkatan dari 0.2 Gt CO2 

menjadi 0.5 Gt CO2, namun pangsanya masih 
relatif kecil (1.2 persen) dibandingkan 
negara emitter lain. 

Emisi CH4. Kontribusi China sebagai 
penghasil emisi CH4 juga masih yang 
terbesar dibandingkan negara emitter 
lainnya dengan pangsa mencapai 15.7 
persen (Gambar 3b). Kemudian diikuti oleh 
India (8.8 persen), Uni Eropa (8.3 persen) 
dan Amerika Serikat (7.4 persen). Emisi CH4 

oleh empat negara emitter utama tersebut 
mengalami peningkatan, kecuali Uni Eropa. 
Sumber emisi methane (CH4) China berasa 
dari produksi batu bara dan pertanian padi. 
Sementara itu, sumber emisi methane 
terbesar di India, Amerika Serikat dan UE 
adalah peternakan. Indonesia juga 
menghasilkan emisi CH4 dengan kontribusi 
sebesar 3.1 persen dan sebagian besar emisi 
methane tersebut bersumber dari 
penanaman padi (FAO, 2019).   

Emisi N2O. Negara emitter yang 
berkontribusi terhadap emisi N2O berturut-
turut (Gambar 3c) yaitu China (14.6 persen), 
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Uni Eropa (12.2 persen), Amerika Serikat 
(12 persen) dan India (6.7 persen). Emisi 
N2O yang dihasilkan oleh empat negara 
emitter utama tersebut mengalami 
peningkatan, kecuali Uni Eropa yang 
mengalami penurunan kontribusi. 
Kontribusi emisi N2O yang dihasilkan oleh 
Indonesia juga mengalami peningkatan, 
namun pangsanya relatif rendah yakni 
sebesar 2.5 persen. Sumber utama emisi N2O 
yang dihasilkan oleh negara emitter berasal 
dari  penggunaan pupuk sintesis pada sektor 
pertanian. 

Emisi F-gas yang dihasilkan oleh 
keempat negara emitter utama dunia 
mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan dengan kontribusi secara 
berurutan yaitu (Gambar 3d): Amerika 
Serikat (31.5 persen), China (20.5 persen), 
Uni Eropa (12.2 persen) dan India (2.3 
persen). Peningkatan F-gas di atmosfer bumi 
relatif lebih berbahaya karena akan 
menyebabkan rusaknya lapisan ozon 
sehingga semakin memperparah pemanasan 
global dan membahayakan kesehatan 
manusia seperti kanker kulit dan katarak 
(PASPI, 2020b).  

Pada periode tersebut juga, emisi F-gas 
dihasilkan oleh Uni Eropa mengalami 
peningkatan meskipun kontribusi emisi GRK 
secara total yang dihasilkan UE mengalami 
penurunan. Sebaliknya, pangsa Indonesia 
sangat kecil yakni hanya sebesar 0.2 persen 
dengan kontribusi emisi F-gas yang 
dihasilkan justru mengalami penurunan dari 
1.8 Mt CO2 eq menjadi 1.6 Mt CO2 eq. Hal ini 
menunjukkan bahwa Indonesia lebih 
berperan dibandingkan negara emitter 
lainnya untuk mencegah terjadinya ozon 
layer depleting dengan berusaha 
menurunkan penggunaan gas-gas golongan 
Chlorofluorocarbon (CFC).  

 
 

KESIMPULAN 

Tuduhan LSM anti sawit dan negara 
barat yang menyudutkan Indonesia dan 
kebun sawitnya sebagai negara emitter 
utama yang berkontribusi besar terhadap 
peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), 
adalah tuduhan yang tidak sesuai dengan 
data dan fakta empiris.  

Berdasarkan studi Olivier et al. (2020), 
negara emitter utama yang berkontribusi 
terhadap emisi GRK global adalah China (20 
persen), Amerika Serikat (16 persen), Uni 
Eropa (12 persen), dan India (6 persen). 
Negara-negara emitter utama tersebut juga 
mengalami peningkatan kontribusi emisi 
GRK (CO2, CH4, NO2 dan F-gas), kecuali Uni 
Eropa. Meskipun kontribusi emisi GRK yang 
dihasilkan Uni Eropa mengalami penurunan, 
namun kontribusi emisi F-gas tetap 
mengalami meningkat. Hal tersebut lebih 
berbahaya karena menyebabkan rusaknya 
lapisan ozon (ozon layer depleting) yang 
memperparah pemanasan global dan 
membahayakan kesehatan manusia. 

Indonesia juga sama seperti negara lain 
menghasilkan emisi GRK, namun kontribusi 
Indonesia masih relatif kecil (2 persen) 
dibandingkan keempat negara emitter 
utama. Hal ini menunjukkan bahwa tuduhan 
LSM anti sawit dan negara barat yang 
menyudutkan Indonesia dan kebun sawitnya 
sebagai penyebab dari pemanasan global 
dan perubahan iklim, adalah tuduhan yang 
tidak tepat. Tuduhan tersebut juga terkesan 
mengkambinghitamkan Indonesia dan 
kebun sawitnya sekaligus memutarbalikkan 
fakta karena selama ini Amerika Serikat dan 
UE-28 yang berkontribusi lebih besar 
terhadap pemanasan global dan perubahan 
iklim. 
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