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RESUME 
 

Emisi karbon menjadi perhatian masyarakat dunia karena terkait dengan pemanasan global dan dampaknya 
pada perubahan iklim global. Di sisi lain, ekspansi perkebunan sawit sering dituding menjadi sumber emisi global 
yang semakin memperparah perubahan iklim. Tudingan tersebut juga memunculkan gerakan “No Palm Oil” atau 
“Palm Oil Free” sebagai gerakan untuk mengurangi konsumsi minyak sawit yang dianggap sebagai sumber emisi 
utama. Namun menjadi sebuah pertanyaan, apakah pandangan atau gerakan tersebut memiliki argumen 
rasional? Jika melihat karaktertistiknya seperti produktivitas minyak yang tinggi tinggi, life span yang relatif 
panjang, kemampuan carbon sink dan carbon sequestration yang besar, menunjukkan bahwa minyak minyak 
sawit lebih unggul secara ekologis dibanding minyak nabati lainya. Pada level ekosistem global, studi terkait emisi 
karbon untuk setiap liter minyak nabati pada menunjukkan bahwa emisi minyak sawit terendah dibandingkan 
minyak nabati lainnya. Indonesia, Malaysia dan Thailand juga menjadi produsen minyak sawit yang paling 
rendah emisi karbonnya. 
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PENDAHULUAN 

Empat sumber minyak nabati utama 
dunia yakni minyak kedelai, minyak 
rapeseed, minyak biji bunga matahari dan 
minyak sawit. Berdasarkan data tahun 2020 
(USDA, 2021), luas kebun kedelai dunia 
mencapai 127 juta hektar, kebun rapeseed 
seluas 35.5 juta hektar, kebun bunga 
matahari seluar 27.3 juta hektar dan kebun 
kelapa sawit seluas 24 juta hektar. 

Meskipun luas kebun sawit merupakan 
terkecil diantara empat minyak nabati utama 
dunia tersebut, namun perkembangan kebun 
sawit memperoleh sorotan tajam dari 
masyarakat dunia dibandingkan tiga minyak 
nabati lainnya. Ekspansi perkebunan sawit 
yang relatif cepat dalam periode 20 tahun 
terakhir sering dituding berdampak negatif 
pada berbagai masalah lingkungan hidup 
seperti deforestasi dan biodiversity loss 
(Fitzherbert et al., 2008; Koh and Wilcove, 
2008; Vijay et al., 2016; Qaim et al., 2020). 

Perkebunan sawit juga dinilai menjadi 
salah satu sumber emisi karbon yang 
signifikan (Germer dan Sauerborn, 2007; 
Reijnders and Huijbregts, 2008; Chase dan 
Henson, 2010; Carlson et al., 2013). Tudingan 
tersebut dinilai diskriminatif karena tanaman 
sumber minyak nabati lainya seperti kedelai, 
rapeseed dan bunga matahari yang memiliki 
kontribusi yang lebih besar terhadap 
deforestasi dunia (European Commission, 
2013) namun tidak memperoleh sorotan 
tajam seperti minyak sawit.  

Isu diatas menjadi pertanyaan yang 
menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. 
Apakah benar emisi karbon kebun sawit lebih 
tinggi dibandingkan minyak kedelai, minyak 
rapeseed dan minyak biji bunga matahari? 
Tulisan artikel ini juga akan mendiskusikan 
perbandingan emisi karbon antara minyak 
sawit dibandingkan dengan minyak nabati 
lainnya. Untuk menjawab pertanyaan diatas 
digunakan dengan review literatur.  

 
 

KEUNGGULAN EKOLOGIS PADA 
MINYAK SAWIT 

 Emisi karbon menjadi perhatian 
masyarakat dunia karena terkait dengan 
pemanasan global dan dampaknya pada 
perubahan iklim global. Peningkatan emisi 

karbon pada atmosfir bumi diyakini menjadi 
penyebab terjadinya pemanasan global 
(global warming) yang kemudian berakibat 
pada perubahan iklim global (global climate 
change). Sehingga untuk meminimalisir 
dampak dari global climate change tersebut 
adalah menemukan solusi terkait upaya 
untuk mencegah kenaikan emisi tersebut. 

Sumber utama emisi karbon global 
adalah dari energi fosil. Sekitar 70 persen 
emisi karbondioksida berasal dari energi fosil 
(IEA, 2016; Oliver et al., 2017). Oleh karena 
itu, perlu upaya global untuk menurunkan 
emisi karbondioksida secara signifikan. Salah 
satu solusinya adalah dengan menurunkan 
konsumsi energi fosil atau menggantikan 
energi fosil dengan alternatif sumber energi 
lain yang lebih rendah emisi. 

Salah satu alternatif energi yang relatif 
lebih renewable dan rendah emisi sebagai 
pengganti energi fosil khususnya diesel fosil 
adalah biodiesel. Biodiesel berbahan baku 
dari minyak nabati seperti minyak sawit, 
minyak kedelai, minyak rapeseed dan minyak 
biji bunga matahari. Namun jika ditelusuri, 
masing-masing feedstock atau sumber bahan 
baku biodiesel tersebut juga memiliki emisi 
karbon yang besarannya berbeda-beda 
tergantung teknologi produksi, produktivitas 
dan metode perhitungan emisi.  

Perkebunan sawit sebagai penghasil 
minyak sawit yang menjadi salah satu bahan 
baku biodiesel, memiliki berbagai 
keunggulan dari segi jasa atau fungsi 
lingkungan (PASPI Monitor, 2021). Pertama, 
perkebunan sawit memiliki ukuran batang 
yang relatif besar, bertumbuh cepat dan 
memiliki siklus hidup (life span) yang panjang 
(25-30 tahun). Dengan karakteristik yang 
demikian, kebun sawit memiliki kemampuan 
carbon sink dan carbon sequestration yang 
relatif besar.  

Kedua, produktivitas minyak per hektar 
sekitar 8-10 kali produktivitas minyak nabati 
lainya (minyak kedelai, minyak rapeseed, dan 
minyak biji bunga matahari). Hal ini berarti 
perkebunan sawit paling efisien 
menggunakan lahan untuk produksi minyak 
nabatinya. Dan ketiga, perkebunan kelapa 
sawit memiliki kemampuan yang lebih 
unggul dalam menyerap karbondioksida dari 
atmosfir bumi (carbon sink) dan menyimpan 
karbon (carbon sequestration) yang cukup 
besar sebagai karbon stok.  



Emisi Karbon Perkebunan Sawit Versus Perkebunan Minyak Nabati Lain 571 

@PASPI2021 

Besaran karbon stok perkebunan sawit 
bervariasi tergantung umur tanaman, jenis 
tanah, densitas tanaman dan variabel lainnya. 
Chen (2002) menghitung besarnya biomas 
dan stok karbon (above ground biomass) 
sebagai hasil sequestration pada perkebunan 
sawit dengan variasi karbon stok berkisar 5.8 
ton per hektar (pada tanaman immature) 
sampai 45.3 ton per hektar (pada umur 
tanaman 20-24 tahun) atau rata-rata sebesar 
30 ton karbon per hektar. Hasil studi Dewi et 
al. (2009) menunjukkan bahwa karbon stok 
perkebunan sawit berkisar antara 38-39 ton 
C.  

Studi Khasanah et al. (2015) 
mengungkapkan bahwa rata-rata stok 
karbon pada biomasa di atas tanah pada 
perkebunan sawit di Indonesia mencapai 37- 
42 ton C per hektar atau rata-rata 40 ton C per 
hektar. Sementara studi Kusumawati et al. 
(2021) menemukan bahwa kebun sawit 
berumur satu tahun mengandung karbon 
stok sebesar 43.5 ton per hektar dan kebun 

sawit berumur 28 tahun memiliki karbon 
stok 74.7 ton per hektar.  

Dengan karbon stok kebun sawit yang 
relatif tinggi tersebut sepanjang asal usul 
lahan kebun sawit memiliki karbon stok 
dibawah 40 ton C, maka land use change 
kebun sawit akan menjadi carbon sink dan 
bukan menjadi carbon source. Dengan 
produktivitas minyak yang tinggi akan 
memberi peluang bagi kebun sawit untuk 
menjadi net zero carbon emision.  
 
 

PERBANDINGAN EMISI ANTAR 
MINYAK NABATI 

Berdasarkan studi Beyer et al. (2020) 
dan Beyer & Rademacher (2021) 
menemukan bahwa pada level ekosistem 
global, kebun sawit dunia adalah penghasil 
minyak nabati paling rendah emisinya 
(Gambar 1) dibandingkan dengan sumber 
minyak nabati lainya. 

 

 
Gambar 1. Perbandingan Emisi Karbon Antar Tanaman Minyak Nabati Pada Level Ekosistem 

Global 
 
Dibandingkan dengan emisi karbon 

kebun sawit untuk setiap liter minyak sawit, 
emisi minyak kedelai 425 persen lebih tinggi, 
emisi minyak rapeseed 242 persen lebih 
tinggi, emisi minyak biji bunga matahari 225 
persen lebih tinggi, emisi minyak kacang 
tanah 424 persen lebih tinggi, emisi minyak 
kelapa 337 persen lebih tinggi dan emisi 
minyak olive 342 persen lebih tinggi. Dengan 
demikian, untuk indikator emisi terendah 
minyak nabati ranking mulai terendah 
sampai tertinggi adalah minyak sawit, 
minyak biji bunga matahari, minyak 

rapeseed, minyak zaitun/olive, minyak 
kelapa, minyak kedelai dan minyak kacang 
tanah.  

Pada level negara negara produsen 
minyak nabati juga menarik untuk 
didiskusikan. Emisi karbon minyak sawit 
untuk seluruh negara produsen minyak sawit 
dunia (kecuali Nigeria) lebih rendah dari 
seluruh emisi negara-negara produsen 
minyak nabati dunia. Indonesia, Malaysia dan 
Thailand merupakan produsen minyak sawit 
yang paling rendah emisi karbonnya. 
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Emisi minyak kedelai paling rendah 
berasal dari India. Untuk minyak rapeseed, 
emisi paling rendah di Perancis dan Kanada. 
Sedangkan untuk minyak biji bunga 
matahari, emisi terendah dari Amerika 
Serikat.  

Salah satu isu minyak nabati adalah gap 
antara produktivitas aktual dengan teoritis. 
Jika dengan best management practices, 
realisasi produktivitas dapat mencapai level 
teoritis, sehingga produksi minyak sawit 
dunia meningkat 54 persen, produksi minyak 
kedelai naik 24 persen, produksi minyak 
rapeseed meningkat 37 persen, produksi 
minyak biji bunga matahari naik 48 persen 
dan produksi minyak kacang tanah 
meningkat 55 persen. Kenaikan 
produktivitas tersebut juga mampu 
menurunkan emisi secara signifikan. Dengan 
kata lain, peningkatan produktivitas minyak 
nabati dunia bukan hanya meningkatkan 
ketersediaan minyak nabati dunia tetapi juga 
menurunkan dampak negatif pada 
lingkungan hidup.  

Dengan temuan studi tersebut diatas 
berhasil mematahkan tudingan bahwa 
dampak lingkungan dari ekspansi kebun 
sawit lebih buruk dibandingkan ekspansi 
tanaman minyak nabati lainya. Studi tersebut 
justru membuktikan sebaliknya bahwa emisi 
karbon minyak nabati lainya justru lebih 
tinggi dibandingkan emisi minyak sawit.  

Hasil studi ini juga membuktikan bahwa 
gerakan “No Palm Oil” atau “Palm Oil Free” 
sebagai gerakan pro-environment yang 
bertujuan untuk menghindari konsumsi 
minyak sawit, justru bersifat sebagai gerakan 
anti-environment. Menghindari masyarakat 
dunia dari mengkonsumsi minyak sawit 
justru akan membawa masyarakat dunia 
pada dampak lingkungan yang lebih buruk 
yakni minyak nabati yang lebih boros 
emisinya.  

Langkah kerjasama internasional yang 
terbaik sebagaimana hasil studi ini adalah 
bagaimana inovasi teknologi dan manajemen 
dikembangkan agar gap produktivitas 
minyak nabati dapat dipersempit sehingga 
masyarakat dunia dapat menikmati minyak 
nabati yang lebih banyak namun dengan 
emisi yang lebih rendah dari sebelumnya. 
Peningkatan produktivitas adalah jalan 
utama menuju lebih sustainable.  
 

KESIMPULAN 

 Perkebunan sawit memiliki sejumlah 
keunggulan seperti produktivitas tinggi, life 
span yang relatif panjang, kemampuan 
carbon sink dan carbon sequestration yang 
relatif besar. Keunggulan ekologis tersebut 
membuat minyak sawit lebih unggul 
dibanding minyak nabati lainnya. 

Pada level ekosistem global, studi terkait 
emisi karbon untuk setiap liter minyak nabati 
pada menunjukkan bahwa emisi minyak 
sawit terendah. Posisi emisi terendah hingga 
tertinggi yaitu minyak sawit, minyak biji 
bunga matahari, minyak rapeseed, minyak 
zaitun/olive, minyak kelapa, minyak kedelai 
dan minyak kacang tanah. Selain 
meningkatkan ketersediaan minyak nabati, 
peningkatan produktivitas minyak nabati 
dunia juga dapat menurunkan emisi minyak 
nabati dunia.  
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