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RESUME 

 

Sektor pertanian Indonesia termasuk didalamnya kebun sawit dianggap sebagai kontributor utama emisi GRK 
dunia. Tuduhan tersebut juga terkesan menyudutkan sektor pertanian dunia sebagai kontributor utama emisi GRK 
dunia, karena sektor pertanian Indonesia juga merupakan bagian dari sektor pertanian dunia. 

Tuduhan tersebut tidak sesuai dengan data dan fakta empiris yang disajikan pada berbagai studi seperti Olivier 
et al., (2020) dan IEA (2016) yang menyebutkan kontribusi sektor energi terhadap emisi GRK dunia lebih besar 
dibandingkan sektor pertanian. Meskipun kontribusi emisi dari sektor pertanian lebih kecil, namun sektor ini juga 
menghasilkan emisi berupa gas methane (CH4) dan gas Natrium oksida (NO2) yang sebagian besar dihasilkan oleh 
dengan peternakan dan pemanfaatan pupuk kandang (76 persen) dan budidaya padi (17 persen). 

Berdasarkan negara emitternya, negara yang menghasilkan emisi sektor pertanian terbesar di dunia adalah 
China (13 persen), India (12 persen), Brazil (8 persen), Uni Eropa (7 persen) dan Amerika Serikat (7 persen). 
Sementara itu, kontribusi sektor pertanian Indonesia hanya sebesar 3 persen, artinya tuduhan yang menyebutkan 
sektor pertanian Indonesia menyumbang emisi GRK terbesar pada sektor pertanian global adalah tuduhan yang 
keliru.  

Sebagai salah satu negara agraris terbesar di dunia, sektor pertanian Indonesia juga menghasilkan emisi yang 
berasal dari budidaya padi (69 persen) serta peternakan dan pemanfaatan pupuk kandang (26 persen). Dengan 
fakta-fakta empiris tersebut menunjukkan bahwa jika Indonesia ingin mengurangi emisi GRK sektor pertanian, maka 
pengurangan emisi yang harus dilakukan adalah emisi yang dihasilkan dari kegiatan budidaya padi dan kegiatan 
sektor peternakan. Data tersebut juga semakin menegaskan bahwa kebun sawit (baik dari budidaya dan 
pemanfaatan lahan gambut) bukan sebagai penghasil emisi GRK terbesar sektor pertanian Indonesia. 
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PENDAHULUAN 

Isu emisi Gas Rumah Kaca (GRK) saat ini 
menjadi perhatian seluruh masyarakat di 
dunia, karena dampaknya yang 
menyebabkan pemanasan global dan 
perubahan iklim global yang dapat 
mengancam keberlanjutan kehidupan 
makhluk hidup di planet bumi. Besarnya 
dampak yang ditimbulkan oleh peningkatan 
emisi GRK, memicu berbagai pihak di 
seluruh dunia (pemerintah dan LSM) untuk 
mencari solusi untuk meminimalisir dampak 
tersebut. Namun, seringkali bukan solusi 
yang obyektif, fundamental, holistik dan 
global yang dihasilkan untuk menyelesaikan 
masalah emisi GRK.  

Sebaliknya, pemerintah negara barat 
dan LSM anti sawit melemparkan tanggung 
jawab terkait emisi GRK kepada negara 
tertentu dan sektor/bidang tertentu tanpa 
dukungan fakta empiris yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Pihak-pihak 
tersebut menuduh Indonesia sebagai emitter 
utama GRK dunia. Namun berdasarkan data 
dan fakta, Indonesia bukan termasuk negara 
emitter utama dunia yang berkontribusi 
besar terhadap emisi GRK dunia (PASPI, 
2020). Justru sebaliknya, negara barat 
seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat yang 
selama ini berteriak menyudutkan Indonesia 
sebagai emitter utama, merupakan negara 
emitter utama dunia sejak era Revolusi 
Industri.  

Alasan negara barat dan LSM anti sawit 
menyudutkan Indonesia sebagai emitter 

utama dunia, karena ekspansi kebun sawit di 
Indonesia dianggap sebagai penghasil utama 
emisi GRK. Dengan kata lain, kebun sawit 
yang merupakan salah satu bagian dalam 
sektor pertanian diangap sebagai 
kontributor emisi GRK utama dunia (PASPI, 
2015). Padahal sektor pertanian Indonesia 
juga merupakan bagian dari sektor 
pertanian global. Artinya tuduhan tersebut 
juga menyudutkan sektor pertanian global 
sebagai kontributor utama GRK dunia. 

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan 
untuk menunjukkan kontribusi sektor 
pertanian Indonesia dan global terhadap 
emisi GRK dengan menggunakan ata dan 
fakta empiris untuk semakin memperkuat 
counter tuduhan tersebut.  

 
 

KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN 
GLOBAL TERHADAP EMISI GAS 

RUMAH KACA  

Seluruh aktivitas manusia menghasilkan 
emisi GRK. Berdasarkan data IEA (2006), 
sektor energi fosil merupakan kontributor 
utama dari emisi GRK dengan kontribusinya 
mencapai sebesar 68 persen terhadap emisi 
GRK global. Sementara itu, kontribusi sektor 
pertanian global hanya sebesar 11 persen. 
Kontribusi sektor industri global sebesar 7 
persen. Sektor lainnya (termasuk kebakaran 
hutan/lahan, emisi gambut dan limbah) juga 
berkontribusi terhadap emisi GRK global 
sebesar 14 persen. 

 
Gambar 1. Sektor Sumber Emisi Gas Rumah Kaca Global (Sumber: Oilivier et al., 2020) 
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Studi Olivier et al., (2020) juga 
menunjukkan bahwa kontributor utama 
emisi GRK global periode 1990-2018 adalah 
sektor energi yang menghasilkan emisi CO2. 
Kontribusi sektor energi terhadap emisi GRK 
global lebih besar dibandingkan sektor 
pertanian. Sektor pertanian yang 
menghasilkan emisi methane (CH4) dan 
emisi Natrium oksida (NO2). Emisi CH4 yang 
dihasilkan oleh sektor pertanian bersumber 
dari subsektor peternakan ruminansia, 
budidaya padi dan pemanfaatan pupuk 
kandang. Sementara itu, penggunaan pupuk 
nitrogen anorganik dan pupuk kandang dari 
kotoran hewan juga menjadi sumber emisi 
NO2 di sektor pertanian. 

Sektor pertanian global menghasilkan 
emisi berupa gas CH4 dan NO2 yang turut 
berkontribusi sekitar seperempat dari emisi 
global atau sebesar 5 miliar metrik ton CO2 

eq selama periode tahun 2017 (FAO, 2019). 

Berdasarkan negara emitternya, China 
merupakan negara dengan emisi sektor 
pertanian terbesar di dunia dengan 
kontribusi sekitar 13 persen. Kemudian 
diikuti oleh India (12 persen), Brazil (8 
persen), Uni Eropa (7 persen) dan Amerika 
Serikat (7 persen). 

Sumber emisi terbesar pada sektor 
pertanian global berasal dari kegiatan yang 
terkait dengan peternakan dan pemanfaatan 
pupuk kandang (manure) yang mencapai 76 
persen. Emisi dari peternakan global terdiri 
atas proses fermentasi pada ternak (enteric 
fermentation) yang mencapai 67 persen. 
Kemudian diikuti oleh penanganan kotoran 
ternak (manure management) sebesar 7 
persen, kotoran ternak penggembalaan di 
padang rumpit (manure left on pasture) 
sebesar 2 persen dan pemanfaatan pupuk 
kandang sebagai pupuk (manure applied to 
soil) sebesar 0.4 persen.   

 
Gambar 2. Sumber Emisi Sektor Pertanian Global Tahun 2017 (Sumber: FAO, 2020) 

 
Selain dari peternakan, emisi sektor 

pertanian global yang relatif besar juga 
dihasilkan dari kegiatan budidaya padi (rice 
cultivation) sebesar 17 persen. Emisi juga 
dihasilkan dari pembakaran padang rumput 
(burning savana) dan sisa tanaman (burning 
crop residue) masing-masing dengan 
kontribusi sebesar 4 persen dan 1 persen 
terhadap emisi sektor pertanian global.  
Sementara itu kontribusi penggunaan pupuk 
anorganik (synthetic fertilizers) sebesar 2 
persen terhadap emisi sektor pertanian 
global. Pemanfaatan lahan gambut global 
(cultivated organic soil) juga menghasilkan 
emisi namun dengan kontribusi yang paling 
terkecil yakni hanya sebesar 0.3 persen dari 
emisi sektor pertanian global. 

 
 

EMISI GAS RUMAH KACA DARI 
SEKTOR PERTANIAN INDONESIA 

Indonesia juga salah satu negara agraris 
terbesar di dunia. Emisi yang dihasilkan oleh 
sektor pertanian Indonesia sebesar 181 juta 
metrik ton CO2 eq selama periode tahun 
2005-2017 (FAO, 2019). Jika dibandingkan 
lima negara emitter utama dari sektor 
pertanian dunia, kontribusi sektor pertanian 
Indonesia hanya sebesar 3 persen dari total 
emisi pertanian global. Dengan demikian, 
tuduhan yang menyebutkan sektor 
pertanian Indonesia menyumbang emisi 
GRK terbesar pada sektor pertanian global 
adalah tuduhan yang keliru.  

Bila ditelusuri lebih lanjut sumber emisi 

GRK sektor pertanian Indonesia, data FAO 

(2019) menunjukkan cerita yang berbeda 

dengan opini yang berkembang atau yang 
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dibangun LSM anti sawit yang menyebutkan 

kebun sawit sebagai penyebab emisi sektor 

pertanian Indonesia. Sumber emisi GRK 

terbesar pada sektor pertanian Indonesia justru 

berasal dari pertanian padi (rice cultivation) 

yakni 69 persen (Gambar 3). Kemudian disusul 

oleh kegiatan peternakan dan pemanfaatan 

pupuk kandang (manure management, manure 

applied to soil, manure on pasture) yang 

mencapai 26 persen. Jika digabungkan 

kontribusi kegiatan budidaya padi dan 

peternakan terhadap emisi GRK sektor 

pertanian Indonesia mencapai 95 persen. 

 
Gambar 3. Sumber Emisi CH4 dan NO2  pada Sektor Pertanian Indonesia Tahun 2017 (Sumber: 

FAO, 2020) 
 
Kontributor berikutnya adalah dari 

pemanfaatan lahan gambut (cultivated 
organic soils) mencapai 2 persen dari emisi 
GHG pertanian Indonesia. Sementara itu, 
emisi GHG dari penggunaan pupuk 
anorganik (synthetic fertilizer) dan 
pembakaran dari sisa tanaman (burning crop 
residue) masing-masing sebesar 1 persen. 

Data tersebut juga semakin menegaskan 
bahwa kebun sawit (baik dari budidaya dan 
pemanfaatan lahan gambut) bukan sebagai 
penghasil emisi GRK terbesar sektor 
pertanian Indonesia. Dengan fakta-fakta 
empiris tersebut menunjukkan bahwa jika 
Indonesia ingin mengurangi emisi GRK 
sektor pertanian, maka pengurangan emisi 
yang harus dilakukan adalah emisi yang 
dihasilkan dari kegiatan budidaya padi dan 
kegiatan sektor peternakan.  
 
 

KESIMPULAN 

Sektor pertanian Indonesia termasuk 
didalamnya kebun sawit dianggap sebagai 
kontributor utama emisi GRK dunia. 
Berdasarkan data FAO (2019) menyebutkan 
bahwa negara yang menghasilkan emisi 
sektor pertanian terbesar di dunia adalah 
China (13 persen), India (12 persen), Brazil 
(8 persen), Uni Eropa (7 persen) dan 
Amerika Serikat (7 persen). Sementara itu, 
kontribusi sektor pertanian Indonesia hanya 
sebesar 3 persen, artinya tuduhan yang 

menyebutkan sektor pertanian Indonesia 
menyumbang emisi GRK terbesar pada 
sektor pertanian global adalah tuduhan yang 
keliru. 

Secara global, sektor pertanian juga 
menghasilkan emisi GRK berupa gas 
methane (CH4) dan gas Natrium oksida (NO2) 
yang sebagian besar dihasilkan oleh dengan 
peternakan dan pemanfaatan pupuk 
kandang (76 persen) dan budidaya padi (17 
persen). Sementara itu, hampir 95 persen 
emisi sektor pertanian Indonesia juga 
berasal dari budidaya padi serta peternakan 
dan pemanfaatan pupuk kandang. Data dan 
fakta empiris tersebut juga semakin 
menegaskan bahwa kebun sawit (baik dari 
budidaya dan pemanfaatan lahan gambut) 
bukan sebagai penghasil emisi terbesar 
dalam sektor pertanian Indonesia dan dunia 
maupun kontributor utama emisi GRK 
global. 
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