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RESUME
Peningkatan konsentrasi emisi greenhouse gas (GHG) pada atmosfer bumi telah lama menjadi
perhatian masyarakat di dunia. Isu ini juga bukan hanya terkait isu lingkungan, tapi sudah menjadi
bagian politik ekonomi dan perdagangan global bahkan beberapa negara maju justru mengalihkan
tanggung jawab peningkatan emisi GHG tersebut ke negara-negara berkembang.
Jejak GHG global telah dimulai sejak awal peradaban pre-industri hingga saat ini dengan
konsentrasi GHG pada atmosfer bumi yang terus meningkat. Berdasarkan data emisi GHG dunia
tahun 2018, negara top-4 emiter GHG dunia yakni China, Amerika Serikat, Uni Eropa dan India,
dimana sekitar 60 persen GHG dunia berasal dari top-4 tersebut. Sementara itu, negara-negara
produsen minyak sawit dunia seperti Indonesia, Malaysia, Thailand tidak termasuk top-15 emiter
GHG dunia. Artinya pengkaitan emisi GHG dunia dengan perkebunan sawit dunia adalah tuduhan
yang salah alamat dan tidak berdasar.
Seharusnya negara top-4 emitter dunia menurunkan emisi dengan menurunkan konsumsi energi
fosil, mengingat sektor energi adalah sumber utama emisi GHG. Oleh karena itu, subsitusi energi fosil
dengan low carbon renewable energy menjadi solusi penting dalam mengurangi emisi GHG global.
Namun, beberapa negara maju justru mempersoalkan penggunaan biofuel (renewable energy)
seperti biodiesel sawit dengan berbagai instrumen hambatan perdagangan.
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PENDAHULUAN
Peningkatan
konsentrasi
emisi
greenhouse gas (GHG) pada atmosfer bumi
telah lama menjadi perhatian masyarakat di
dunia. Terjadinya fenomena pemanasan
global dan dampaknya pada perubahan iklim
seperti anomali iklim, yang disebabkan
karena meningkatnya konsentrasi GHG
atmosfer bumi dari tahun ke tahun.
Isu peningkatan emisi GHG tersebut
bukan hanya terkait isu lingkungan, tapi
sudah menjadi bagian politik ekonomi dan
perdagangan global. Negara-negara maju
tertentu menggunakan isu GHG sebagai
alasan untuk melindungi kepentingan
domestiknya melalui instrumen tariff barrier
trade maupun non tarif barrier trade. Bahkan
beberapa negara maju lainnya juga berusaha
untuk
mengalihkan
tanggung
jawab
peningkatan emisi GHG tersebut ke negaranegara berkembang dengan menggunakan
jaringan LSM. Cara-cara melihat dan
menyelesaikan masalah peningkatan emisi
GHG yang demikian bukanlah menjadi solusi,
justru
sebaliknya
menyebabkan
permasalahan semakin rumit.
Semua negara dan masyarakat di dunia
berada pada satu ruang ekosistem planet
bumi yang sama baik masa lalu, masa kini
dan masa depan. Dampak emisi GHG yang
terjadi di masa lalu meskipun dilakukan oleh
suatu kawasan/negara, namun semua
negara atau masyarakat di dunia ini juga ikut
merasakannya. Oleh karena itu, semua
negara harus mengambil peran dan
menempatkan dirinya sebagai bagian solusi
untuk mengatasi permasalahan peningkatan
emisi GHG.
Dalam kerangka menempatkan diri
sebagai
bagian
solusi,
pertanyaanpertanyaan berikut perlu dijawab. Negaranegara mana saja top emitter GHG dunia?
Apakah negara-negara produsen minyak
sawit dunia termasuk top emitter GHG
dunia? Kegiatan apa saja yang menjadi
sumber emisi pada top emitter GHG dunia?
Tulisan dalam artikel ini ini akan
mendiskusikan
pertanyaan-pertanyaan
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tersebut dengan menggunakan data dan
hasil studi para ahli yang terkait.

JEJAK EMISI GHG GLOBAL
Konsentrasi emisi GHG di atmosfer
bumi pada era pre-industri masih sekitar
180-280 ppmv yang kemudian meningkat
menjadi 353 ppmv tahun 1990 dan 407
ppmv pada tahun 2018 (IEA, 2019).
Peningkatan konsentasi emisi GHG tersebut
disebabkan
oleh
kegiatan
manusia
dipermukaan bumi yang menghasilkan emisi
seperti produksi dan konsumsi energi fosil,
pertanian, LULUCF (land use land use change
and forestry) sejak pre-pertanian hingga saat
ini.
Studi Ritche and Roser (2017)
mengungkapkan bahwa emisi GHG global
pada periode 1700-1900 hampir seluruhnya
disumbang oleh Inggris dan negara-negara
Eropa (Gambar 1). Hasil studi tersebut
sesuai dengan fakta sejarah global berkaitan
dengan revolusi industri yang terjadi
pertama di Inggris dan meluas ke daratan
Eropa lainya. Kontribusi Amerika Serikat
dalam emisi GHG global juga mulai
meningkat dari abad-19 dan awal abad-20
sebagian implikasi dari era revolusi industri
dan revousi pertanian yang terjadi di
kawasan negara tersebut. Dengan data
tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa
emisi GHG dunia telah terjadi sejak masa
pre-industri dan konsentrasinya terus
meningkat seiring dengan peningkatan
intensitas pembangunan global.
Peningkatan konsentrasi emisi GHG
global juga tampaknya sesuai dengan
hipotetis Environment Kuznet Curve (EKC)
baik pada negara maju maupun negara
berkembang (Auci and Trovato, 2011;
Acaravki dan Alkalin, 2017). Pada awal
pembangunan yang terjadi di suatu negara,
konsentrasi
emisi
GHG
cenderung
meningkat seiring dengan meningkatnya
intensitas
kegiatan
ekonomi
atau
meningkatnya pendapatan, dan pada level
tertentu emisi GHG akan turun dengan
meningkatnya pendapatan/ekonomi.

Jejak dan Top Emitter Greenhouse Gas (GHG) Global

EU28

United Kingdom

393

United State

China

India

100
80
percent

60
40

-

1751
1758
1765
1772
1779
1786
1793
1800
1807
1814
1821
1828
1835
1842
1849
1856
1863
1870
1877
1884
1891
1898
1905
1912
1919
1926
1933
1940
1947
1954
1961
1968
1975
1982
1989
1996
2003
2010

20

Gambar 1. Pangsa dari Emisi CO2 Kumulatif Dunia (Sumber: Ritchie dan Roser, 2017).

TOP-4 NEGARA EMITER GHG
Berdasarkan data emisi GHG global
(Oliver et al., 2020) menunjukkan bahwa
konsentrasi emisi GHG global telah
mengalami peningkatan dari sekitar 33 Gt
CO2 eq tahun 1990 menjadi 51.8 Gt CO2 eq
tahun 2018 (tidak termasuk emisi LULUCF)
atau 55.6 Gt CO2 eq (termasuk emisi
China

United States

LULUCF).
Dengan
tren
peningkatan
konsentrasi
emisi
GHG
tersebut
menunjukkan bahwa kegiatan masyarakat
dunia secara keseluruhan masih berada
pada fase kenaikan emisi (increase of GHG
emission) dan belum pada fase constant
apalagi decreasing emission.
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Gambar 2. Top emitter GHG Global (Sumber: Oliver et al., 2020).
Berdasarkan negara top emitter GHG
dunia (Gambar 2) menunjukkan top-4
negara emitter yaitu China, Amerika Serikat,
Uni Eropa dan India. Keempat negara
tersebut menyumbang sekitar 55 persen
GHG global. Total emisi GHG dari top-4
negara emitter tahun 2018 yakni China (13.6
Gt CO2 eq), Amerika Serikat (6.7 Gt CO2 eq),
Uni Eropa (4.4 Gt CO2 eq) dan India (3.7 Gt
CO2 eq). Jika dihitung emisi per kapita maka

emisi GHG per kapita masing-masing negara
emitter tersebut yaitu China sebesar 9.4 ton
CO2 eq, Amerika Serikat sebesar 20.5 ton CO2
eq, Uni Eropa sebesar 8.7 ton CO2 eq dan
India 2.7 ton CO2 eq.
Berdasarkan data emisi GHG dunia
(Oliver et al., 2020; IEA, 2016), negaranegara produsen minyak sawit dunia seperti
Indonesia,
Malaysia,
Thailand,
tidak
termasuk top-10 negara emitter GHG dunia.
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Total emisi GHG dari tiga produsen utama
minyak sawit dunia tahun 2018 adalah
Indonesia (1.0 Gt CO2 eq), Malaysia (0.3 Gt
CO2 eq) dan Thailand (0.4 Gt CO2 eq). Jika
dihitung per kapita maka emisi GHG per
kapita Indonesia adalah sebesar 3.7 ton CO2
eq, Malaysia sebesar 10.5 ton CO2 eq dan
Thailand sebesar 5.8 ton CO2 eq. Sehingga
pengkaitan emisi GHG dunia dengan
perkebunan sawit dunia seperti yang sering
dituduhkan oleh Uni Eropa maupun LSM anti
sawit adalah tuduhan yang keliru, salah
alamat dan tidak berdasar.
Berdasarkan data negara emitter GHG
global tersebut, jika masyarakat dunia
sepakat untuk mengurangi konsentrasi emisi
GHG dunia maka pengurangan emisi yang
dihasilkan oleh top emitter tersebut menjadi
solusi penting. Jika masyarakat global benarbenar
ingin
mengatasi
permasalahn
pemanasan global atau perubahan iklim
dunia maka solusinya tetap sama yakni top
emitter GHG dunia tersebut harus
menurunkan emisi yang dihasilkannya.
Tidak etis dan tidak adil jika tanggung
jawab top emitter untuk menurunkan emisi
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GHG dunia dialihkan ke negara-negara yang
emisinya masih jauh dibawah top emitter
tersebut. Mengharapkan semua negara
ambil peran untuk penurunan emisi GHG
global tentu saja baik, namun hal tersebut
hanya “gigitan gigitan kecil” yang kurang
berdampak signifikan jika top emitter
tersebut tetap tidak menurunkan emisinya
karena konsentrasi emisi GHG di atmosfer
bumi tetap tinggi. Juga sangat tidak etis dan
tidak berguna jika terjadi pengalihan
perhatian dari top emitter dengan
mempersoalkan emisi dari komoditas
tertentu yang dihasilkan di atau dari negara
yang emisinya jauh lebih rendah dari top
emitter tersebut,
Berdasarkan data IEA (2016) dan Oliver
et al. (2020) mengungkapkan bahwa sekitar
68 persen emisi GHG global berasal dari
produksi dan konsumsi energi fosil (Gambar
3). Kemudian disusul oleh sektor pertanian
global sebesar 11 persen, industri sebesar 7
persen dan sektor lainnya sebesar 14
persen.

Energi 68%
Pertanian 11%
Industri 7%
Lainnya* 14%

Gambar 3. Sumber Emisi GHG Global (Sumber: IEA, 2016)
Sumber GHG global terbesar yakni dari
energi. Konsumsi energi fosil terbesar dunia
juga memang berada di negara top emitter
dunia tersebut. Oleh karena itu, untuk
menurunkan emisi yang dihasilkan oleh
negara top emitter tersebut maka solusi yang
paling efektif adalah menurunkan konsumsi
energi fosil.
Masalahnya
dengan
menurunkan
konsumsi energi sama dengan menurunkan
kenyamanan hidup atau kesejahteraan.
Masyarakat negara top emitter dunia harus
menurunkan kesejahteraannya agar emisi
turun. Hal ini tidak mungkin dan negara top
emitter tersebut pasti tidak akan bersedia.
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Solusi lainnya adalah mensubsitusi
energi fosil dengan energi baru terbarukan
(renewable energy) yang lebih rendah
emisinya seperti biofuel. Namun, Uni Eropa
dengan kebijakan RED II-ILUC juga
mempersoalkan bahwa emisi biofuel dengan
menghitung emisi dari Indirect Land Use
Change yang belum jelas konsepnya. Hal ini
berimplikasi pada penggunaan biofuel yang
sebelumnya feasible mensubsitusi energi
fosil menjadi tidak feasiable.
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KESIMPULAN
Jejak GHG global telah dimulai sejak
awal peradaban pre-industri hingga saat ini
dengan konsentrasi GHG pada atmosfer
bumi yang terus meningkat. Berdasarkan
data emisi GHG dunia tahun 2018, negara
top-4 emiter GHG dunia yakni China,
Amerika Serikat, Uni Eropa dan India,
dimana sekitar 60 persen GHG dunia berasal
dari top-4 negara emitter tersebut.
Sementara itu, negara-negara produsen
minyak sawit dunia seperti Indonesia,
Malaysia, Thailand, dimana selama ini isu
perkebunan sawit yang dianggap sebagai
driver emisi GHG dunia, ternyata ketiga
negara tersebut tidak termasuk top-15
emiter GHG dunia. Artinya pengkaitan emisi
GHG dunia dengan perkebunan sawit dunia
adalah tuduhan yang salah alamat dan tidak
berdasar.
Secara sektoral, sektor energi global
(energi fosil) merupakan penyumbang
utama GHG global dengan pangsa 68 persen.
Oleh karena itu, subsitusi energi fosil dengan
low carbon renewable energy menjadi solusi
penting dalam mengurangi emisi GHG global.
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