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RESUME 

Kebun sawit dan industri sawit Indonesia selalu dikambinghitamkan sebagai kontributor utama penyebab 
pemanasan global dan perubahan iklim global.  Tuduhan yang dilemparkan oleh LSM anti sawit tersebut merupakan 
black campaign untuk merusak citra minyak sawit di mata konsumen. Berdasarkan data, tuduhan tersebut terbukti 
berita bohong. Faktanya, kebun sawit mampu menghadirkan solusi untuk mengurangi emisi GRK sehingga dapat 
meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global dan perubahan iklim global.  

Kelapa sawit juga merupakan tumbuhan hijau yang beperan sebagai “paru-paru” ekosistem karena memiliki 
kemampuan berfotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dari atmosfer bumi dan menghasilkan oksigen ke 
atmosfer bumi. Secara netto, satu hektar kebun sawit mampu menyerap 64.5 ton karbon dioksida dan memproduksi 
18.7 ton oksigen setiap tahunnya. Sementara itu, satu hektar hutan secara netto hanya mampu menyerap sekitar 42.4 
ton karbon dioksida dan menghasilkan oksigen sekitar 7.1 ton. Hal ini menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit 
lebih unggul daripada hutan dalam fungsi penyerapan karbon dioksida dari atmosfer bumi dan produksi oksigen.  

Selain menyerap kembali karbon dioksida sebagai sumber utama emisi GRK bumi, industri sawit juga mampu 
berkontribusi untuk menurunkan atau menghematan emisi melalui penyediaan biofuel sawit sebagai energi 
berkelanjutan dan rendah emisi karbon. Industri sawit mampu menghasilkan energi biofuel generasi pertama 
(biodiesel dan greenfuel) dari minyak sawit, energi biofuel generasi kedua (biopremium/biogasoline/bioethanol, 
biopelet, biogas/biolistrik, biobara) dari biomassa sawit, dan energi biofuel generasi ketiga (biogas/biolistrik dan 
biodiesel algae) dari POME.  

Biofuel sawit digunakan sebagai altenatif energi fosil yang selama ini menjadi sumber GRK utama. Biodiesel 
(FAME) adalah salah sati biofuel sawit yang telah dikembangkan di digunakan baik di Indonesia maupun seluruh 
dunia. Berdasarkan kajian Euro Lex (2009), mengungkapkan biodiesel sawit mampu menghemat emisi sekitar 62 
persen lebih rendah dibandingkan dengan emisi yang dihasilkan dari fosil. Kemampuan biodiesel sawit tersebut juga 
lebih tinggi dibandingkan biodiesel nabati lain seperti biodiesel rapeseed, biodiesel kedelai, dan biodiesel bunga 
matahari. Banyak kajian ilmiah yang dilakukan para ahli juga menunjukkan kemampuan penghematan emisi oleh 
biodiesel sawit  berkisar sebesar 40-71 persen. 

Uniknya biofuel yang mampu dihasilkan oleh industri sawit tersebut, diproduksi secara bersama (joint product) 
dan tidak saling menggantikan (trade-off). Besarnya potensi alternatif energi terbarukan dan rendah emisi yang 
dihasilkan baik berupa generasi pertama, kedua dan ketiga, menunjukkan besarnya kontribusi industri sawit dalam 
menghemat dan menurunkan emisi GRK sehingga diharapkan dapat meminimalisir pemanasan global dan 
perubahan iklim yang terjadi. 
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PENDAHULUAN 

Bumi adalah kesatuan ekosistem dunia 
yang tidak dapat terpisahkan. Seluruh 
aktivitas manusia di planet ini berkontribusi 
terhadap apa yang terjadi dan terbentuk di 
planet bumi. Salah satunya adalah 
pemanasan global dan perubahan iklim 
global. Keduanya merupakan masalah dunia 
yang mendapat perhatian seluruh 
masyarakat di seluruh negara. Hal ini 
dikarenakan besarnya dampak yang 
ditimbulkan dari pemanasan global dan 
perubahan iklim yang dapat menjadi 
ancaman bagi keberlanjutan makhluk hidup 
di dunia.  

Bahayanya dampak yang ditimbulkan 
dari pemanasan global dan perubahan iklim 
membuat seluruh pihak baik pemerintah, 
LSM maupun masyarakat dunia berlomba 
untuk menghadirkan solusi dalam rangka 
meminimalisir dampak tersebut. Namun, 
karena kurangnya informasi atau setting-an 
yang disengaja, banyak “oknum” yang 
memanfaatkan kondisi ini dengan mencari 
mengkambinghitamkan sektor/negara lain. 
Seperti yang dilakukan LSM anti sawit yang 
mengkambinghitamkan dan menuduh kebun 
sawit Indonesia sebagai penyebab 
pemanasan global dan perubahan iklim 
global. Tindakan mengalihkan tanggung 
jawab kepada sektor dan negara lain 
bukanlah solusi yang diharapkan untuk 
menyelesaikan masalah, justru sebaliknya 
menciptakan masalah baru. 

Pada artikel jurnal PASPI Monitor 
sebelumnya telah dibahas mulai dari definisi 
pemanasan global dan perubahan iklim 
hingga menganalisis sumber baik sektor 
maupun negara yang berkontribusi terhadap 
emisi GRK sehingga terjadi pemanasan 
global di bumi. Tujuan dari tulisan tersebut 
adalah membentuk alur berpikir mengenai 
masalah global ini, sehingga dapat dihasilkan 
solusi yan bersifat holistik dan komprehensif 
berdasarkan fakta dan data untuk 
meminimalisir dan menyelesaikan masalah 
pemanasan global dan perubahan iklim. 
Dengan fakta dan data yang disajikan dalam 
tulisan tersebut, sekaligus juga meng-
counter black campaign yang disebarluaskan 
oleh LSM anti sawit yang menuduh kebun 
sawit dan industri sawit Indonesia sebagai 

kontributor emisi GRK dan menjadi aktor 
utama dari pemanasan global.  

Setelah membuktikan bahwa apa yang 
dituduhkan oleh LSM anti sawit terhadap 
industri sawit Indonesia adalah berita 
bohong. Selanjutnya, tulisan ini bertujuan 
untuk menyajikan informasi dan fakta yang 
menunjukkan kontribusi industri sawit 
sebagai bagian dari solusi pemanasan global 
dan perubahan iklim global. 

 

 

KEBUN SAWIT SEBAGAI PARU-PARU 
EKOSITEM  

Setiap detik atmosfer bumi dijejali 
sampah karbon dioksida dari kegiatan 
manusia di planet Bumi. Manusia, hewan, 
kendaraan bermotor serta pabrik-pabrik di 
seluruh dunia membuang emisi karbon 
dioksida (CO2). Emisi tersebut merupakan 

sumber emisi GRK utama yang 
menyebabkan terjadinya pemanasan global 
(PASPI, 2020). Untuk mengurangi 
konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer 
bumi terdapat dua cara yakni penyerapan 
kembali emisi gas rumah kaca dan 
penurunan emisi gas rumah kaca. 

Setiap tumbuhan memiliki kemampuan 
menyerap karbon dioksida dari atmosfer 
bumi. Melalui fotosintesa yang dilakukan 
tanaman, karbon dioksida yang ada di 
atmosfer bumi diserap tanaman. Melalui 
metabolisme tanaman tersebut, karbon 
dioksida dipecah menjadi karbon dan 
oksigen. Karbon kemudian diproses dan 
dirubah menjadi tubuh tanaman (akar, 
batang, daun) atau biomassa/biomaterial 
dan produk yang dihasilkan tanaman untuk 
memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan, 
oksigen dikeluarkan ke atmosfer/udara 
bumi untuk dihirup manusia ketika bernafas. 

Kelapa sawit juga merupakan tumbuhan 
hijau yang memiliki kemampuan menyerap 
karbon dioksida dari atmosfer bumi dan 
menghasilkan oksigen ke atmosfer bumi. 
Perbandingan kemampuan kebun sawit dan 
hutan dalam menyerap karbon dioksida dan 
menghasilkan oksigen ditunjukkan pada 
Tabel 1.  
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Tabel 1. Penyerapan Karbon Dioksida dan Produksi Oksigen antara Perkebunan Kelapa Sawit 
dan Hutan Tropis 

Indikator Hutan Tropis Perkebunan Kelapa Sawit 

Asimilasi kotor (ton CO2/ha/tahun) 163.5 161.0 

Total respirasi (ton CO2/ha/tahun) 121.1 96.5 

Asimilasi neto (ton CO2/ha/tahun) 42.4 64.5 

Produksi oksigen (O2) (ton O2/ha/tahun) 7.1 18.7 

Sumber: Henson (1999) 

Secara netto, satu hektar kebun sawit 
mampu menyerap sekitar 64.5 ton karbon 
dioksida dan menghasilkan oksigen sekitar 
18.7 ton setiap tahunnya. Sementara itu, satu 
hektar hutan secara netto hanya mampu 
menyerap sekitar 42.4 ton karbon dioksida 
dan menghasilkan oksigen sekitar 7.1 ton. 
Berdasarkan kemampuan dalam menyerap 
karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, 
menyebabkan tingkat efisiensi fotosintesis 
kebun sawit sebesar 3.2 persen atau lebih 
tinggi dibandingkan efisiensi fotosintesis 
hutan yang hanya sebesar 1.7 persen. 

Hal ini menunjukkan bahwa 
perkebunan kelapa sawit lebih unggul 
daripada hutan dalam fungsi penyerapan 
karbon dioksida dan produksi oksigen. 
Dengan luas kebun sawit hasil rekonsiliasi 
data tutupan lahan sebesar 16.38 juta 
hektar, kebun sawit mampu menyerap 1 giga 
ton karbon dioksida dan menghasilkan 307 
juta ton oksigan. Melihat data dan fakta 
tersebut, sudah sepantasnya kebun sawit 
dianggap sebagai paru-paru ekosistem 
dunia.  
 

BIOFUEL SAWIT LEBIH HEMAT EMISI 
GRK 

Selain menyerap kembali karbon 
dioksida sebagai sumber utama emisi GRK 
bumi, penghematan emisi juga dapat dicapai 
melalui penurunan emisi karbon. 
Menurunkan emisi GRK artinya masyarakat 
global harus bersedia mengurangi konsumsi 
energi fosil (minyak bumi, batubara, gas), 
mengingat sebagian besar emisi karbon 
dihasilkan oleh sektor energi fosil (PASPI, 
2020). Penurunan konsumsi energi fosil juga 

berarti menurunkan tingkat kenyamanan 
dan kesejahteraan orang. Cara tersebut 
dapat dipastikan tidak feasible (sulit 
diterima). Oleh karena itu alternatif untuk 
menurunkan emsi GRK adalah dengan 
menggunakan alternatif energi yang rendah 
emisi karbon dan dapat diperbaharui, 
seperti biofuel. 

Industri sawit Indonesia menunjukkan 
kontribusinya dalam menyediakan solusi 
bagi kebutuhan alternatif energi terbarukan 
dan rendah emisi karbon. Seperti yang 
sudah dibahas sebelumnya, kebun sawit 
memiliki kemampuan untuk menyerap 
karbon dioksida dan menyimpannya dalam 
bentuk biomaterial dan biomassa. Kebun 
sawit juga memiliki kemampuan untuk 
memanen energi surya dan lebih efisien 
menghasilkan energi dibandingkan hutan 
(Henson, 1999). Kemudian energi tersebut 
disimpan dalam biomaterial dan biomassa 
sawit sehingga sawit memiliki potensi yang 
besar sebagai sumber energi terbarukan dan 
rendah emisi (Gambar 1). 

Pengolahan minyak sawit akan 
menghasilkan energi biofuel generasi 
pertama berupa biodiesel (FAME) dan 
greenfuel (green diesel, green gasoline dan 
green avtur). Biofuel generasi pertama ini 
dapat dijadikan alternatif penggunaan diesel 
fosil, gasoline fosil dan avtur fosil. Namun 
diantara keempat produk biofuel generasi 
pertama, hanya biodiesel (FAME) yang telah 
dikembangkan dan digunakan oleh 
masyarakat Indonesia dan negara lainnya. 
Sementara itu, produksi greenfuel di 
Indonesia sedang dikembangkan seiring 
dengan ditemukannya Katalis Merah Putih 
(PASPI, 2019). 
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Gambar 1. Tanaman Kelapa Sawit Menyimpan Potensi Energi Terbarukan dan Rendah Emisi yang 
Besar 

Berdasarkan kajian Euro Lex (2009), 
mengungkapkan biodiesel sawit mampu 
menghemat emisi sekitar 62 persen lebih 
rendah dibandingkan dengan emisi yang 
dihasilkan dari fosil. Kemampuan biodiesel 
sawit tersebut juga lebih tinggi 
dibandingkan biodiesel nabati lain seperti 

biodiesel rapeseed (45 persen), biodiesel 
kedelai (40 persen), dan biodiesel bunga 
matahari (58 persen). Banyak kajian ilmiah 
yang dilakukan para ahli juga menunjukkan 
kemampuan penghematan emisi oleh 
biodiesel sawit  berkisar sebesar 40-71 
persen (Gambar 2). 

 

Gambar 2. Hasil Riset Internasional yang Menunjukkan Penghematan Emisi Biodiesel Sawit 

 
 
 
 

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

60 
50 

62 

40 

62 

42 

60 

62 
71 

50 

-19 

%
 P

en
gh

em
at

an
 E

m
is

i 



Industri Sawit Sebagai Bagian dari Solusi Pemanasan Global dan Perubahan Iklim 53 

@PASPI2020 

Penggunaan biodiesel sebagai alternatif 
penggunaan solar/diesel fosil di Indonesia 
juga terbukti mampu menurunkan emisi 
GRK. Kebijakan B20 yang diterapkan 
Indonesia mampu menurunkan emisi GRK 
sebanyak 5.61 juta ton O2 eq dan 
diperkirakan penurunan emisi GRK sebesar 
14.25 juta ton O2 eq akan tercapai seiring 
dengan implementasi kebijakan B30 
(Secretariat General National Energy 
Council, 2019). 

Selain menghasilkan energi biofuel 
generasi pertama, kebun sawit juga 
menghasilkan energi generasi kedua. Energi 
generasi kedua ini dianggap lebih 
berkelanjutan dan mampu meminimalisir 
trade-off fuel-food. Energi ini dihasilkan dari 
pengolahan biomassa atau bahan kering 
sawit berupa tandan kosong, cangkang dan 
serat buah, batang dan pelepah.  

Hasil studi Foo-Yuen Ng et al., (2011) 
menunjukan bahwa untuk setiap hektar 
kebun sawit dapat menghasilkan biomas 
sekitar 16 ton bahan kering per tahun. 
Produksi biomas sawit tersebut sekitar tiga 
kali lebih besar dari produksi minyak sawit 
(CPO) sebagai produk utama kebun sawit. 
Dengan luas kebun sawit Indonesia tahun 
2019 sekitar 16.38 juta hektar, maka 
produksi biomas dapat mencapai 262 juta 
ton setiap tahun.  

Biomas sawit dapat diolah menjadi 
bioetanol (pengganti premium/gasoline). 
Menurut KL Energy Corporation (2007), 
setiap ton bahan kering biomas dapat 
menghasilkan 150 liter etanol. Hal ini berarti 
dengan 262 juta ton biomas kebun sawit 
Indonesia dapat menghasilkan 39.3 juta 
kiloliter etanol setiap tahun. Produksi 
bioetanol dari biomassa sawit tersebut 
hampir dapat memenuhi kebutuhan gasoline 
fosil Indonesia tahun 2020 yakni sebesar 40 
juta kiloliter (Kementerian ESDM, 2019). 
Dengan volume produksi bioetanol dari 
biomas sawit yang demikian, bukankah 
kebun sawit Indonesia sebagai "tambang" 
bioetanol yang besar? 

Pemanfaatan biomassa sawit sebagai 
alternatif energi juga tidak hanya terbatas 
pada produk bioethanol. Biomasa sawit juga 
dapat diolah dan menghasilkan potensi 
untuk energi lain seperti biogas, biolistrik, 
biopelet dan biobara. 

Industri minyak sawit juga kembali 
menghadirkan energi biofuel generasi ketiga 
sebagai alternatif energi dengan derajat 
sustainable yang lebih tinggi dan rendah 
emisi yakni melalui pemanfaatan POME. 
Palm Oil Mill Effluent (POME) merupakan 
limbah cair dari pengolahan kelapa sawit. 
POME juga menjadi sumber emisi utama 
pada tingkat perkebunan dan pengolahan 
(PKS) (Matthew dan Ardiyanto, 2015). Oleh 
karena itu, diperlukan teknologi pengolahan 
yang dapat mengurangi emisi sekaligus 
menghasilkan produk yang bernilai 
ekonomi. Teknologi pemanfaatan POME 
antara lain: (1) methane capture; (2) 
budidaya algae; dan (3) kombinasi 
keduanya.   

Teknologi methane capture yakni 
pengolahan POME melalui tanki digester 
biogas (methane capture) untuk 
menghasilkan biogas/biomethane. Jika 
diasumsikan 1 ton TBS akan menghasilkan 
0.67 m3 POME, maka produksi POME pada 
tahun 2020 diperkirakan mencapai 139 juta 
m3. Dan setiap 1 m3 POME dapat 
menghasilkan 28 m3 biogas/biolistrik, maka 
produksi biogas diperkirakan mencapai 3.9 
miliar m3. Selain menghasilkan biogas, 
pengolahan dengan menggunakan teknologi 
methane capture juga dapat menghemat 
emisi GRK yang dihasilkan dalam 
pengolahan minyak sawit. 

Energi alternatif  lain yang dapat 
dihasilkan dari pemanfaatan POME adalah 
biodiesel. Biodiesel ini dihasilkan dengan 
memanfaatkan POME sebagai media 
kultivasi alga. Alga mampu menghasilkan 
produksi minyak lebih besar dibandingkan 
sumber biodiesel lainnya. Jika asumsi setiap 
1 m3 POME dapat menghasilkan 0.67 kg 
biodiesel algae, maka biodiesel algae yang 
dapat diproduksi tahun 2020 sebesar 93 
ribu ton.  

Uniknya biofuel yang mampu dihasilkan 
oleh industri sawit tersebut, diproduksi 
secara bersama (joint product) dan tidak 
saling menggantikan (trade-off). Sepanjang 
matahari masih bersinar, produksi minyak 
sawit dan produksi biomas akan 
berkelanjutan. Sehingga produksi biofuel 
juga akan berkelanjutan.  

Besarnya potensi alternatif energi 
terbarukan dan rendah emisi yang 
dihasilkan baik berupa generasi pertama, 
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kedua dan ketiga, menunjukkan besarnya 
kontribusi industri sawit dalam menghemat 
dan menurunkan emisi GRK. Sehingga 
diharapkan dapat meminimalisir pemanasan 
global dan perubahan iklim.  

 

KESIMPULAN 

Kebun sawit dan industri sawit 
Indonesia selalu dikambinghitamkan sebagai 
kontributor utama penyebab pemanasan 
global dan perubahan iklim global.  Tuduhan 
yang dilemparkan oleh LSM anti sawit 
tersebut merupakan black campaign untuk 
merusak citra minyak sawit di mata 
konsumen. Berdasarkan data, tuduhan 
tersebut terbukti berita bohong. Faktanya, 
kebun sawit mampu menghadirkan solusi 
untuk mengurangi emisi GRK sehingga dapat 
meminimalisir dampak yang ditimbulkan 
dari pemanasan global dan perubahan iklim 
global.  

Kelapa sawit juga merupakan tumbuhan 
hijau yang beperan sebagai “paru-paru” 
ekosistem karena memiliki kemampuan 
berfotosintesis dengan menyerap karbon 
dioksida dari atmosfer bumi dan 
menghasilkan oksigen ke atmosfer bumi. 
Secara netto, kemampuan kebun sawit 
dalam menyerap karbon dioksida dan 
memproduksi oksigen lebih besar 
dibandingkan dengan hutan. Tingkat 
efisiensi fotosintesis kebun sawit juga lebih 
tinggi dibandingkan hutan.  

Selain menyerap kembali karbon 
dioksida sebagai sumber utama emisi GRK 
bumi, industri sawit juga mampu 
berkontribusi untuk menurunkan atau 
menghematan emisi melalui penyediaan 
biofuel sawit sebagai energi berkelanjutan 
dan rendah emisi karbon. Industri sawit 
mampu menghasilkan energi biofuel 
generasi pertama (biodiesel dan greenfuel) 
dari minyak sawit, energi biofuel generasi 
kedua (biopremium/biogasoline/bioethanol, 
biopelet, biogas/biolistrik, biobara) dari 
biomassa sawit, dan energi biofuel generasi 
ketiga (biogas/biolistrik dan biodiesel algae) 
dari POME. Biofuel sawit tersebut digunakan 
sebagai altenatif penggunaan energi fosil 
yang selama ini menjadi sumber GRK utama. 
Sehingga penggunaan biofuel sawit akan 
mampu menurunkan emisi GRK sebagai 

penyebab dari pemanasan global dan 
perubahan iklim global.  
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