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Ringkasan

Selama beberapa dekade industri minyak sawit di Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan 
dari kaitannya dengan deforestasi, hilangnya habitat dan pengrusakkan gambut, di 
beberapa area yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayati di planet ini. Meskipun 
telah dilakukan upaya-upaya terbaru untuk mengurangi jejak ekologi dari produksi minyak 
sawit, seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil, Indonesian Palm Oil Pledge dan 
sejumlah komitmen dari korporasi untuk menghentikan deforestasi, kenyataannya saat ini 
adalah bahwa ekspansi minyak sawit masih terus menimbulkan bencana bagi lingkungan.

Kebanyakan minyak sawit ditujukan untuk konsumsi manusia, baik sebagai 
bahan kandungan utama atau minyak goreng, namun dalam dekade terakhir pasar 
minyak nabati yang paling pesat ekspansinya di dunia adalah diesel nabati (biodiesel), 
yang sebagian besar didorong oleh kebijakan iklim Eropa. Tahun 2014, diperkirakan 
bahwa lebih dari tiga juta ton biodiesel minyak sawit dikonsumsi oleh kendaraan di Uni 
Eropa, hampir sepertiga dari total konsumsi biodiesel Uni Eropa.

Gambar 1. Siklus hidup intensitas karbon pada biodiesel minyak sawit dibandingkan dengan diesel fosil 

Note: Direct emissions from RED II proposal Annex V [1], ILUC estimates as labelled and detailed in the main text below.
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Secara tradisional, penghitungan karbon bahan bakar nabati (biofuel) memperlakukan tanah 
sebagai suatu komoditas bebas-karbon, suatu penyederhanaan yang menyebabkan para 
pembuat kebijakan percaya bahwa biodiesel minyak sawit lebih baik bagi iklim ketimbang 
diesel minyak bumi (diesel fosil). Sayang, kenyataannya sangat berbeda – peningkatan 
permintaan biodiesel di Eropa mendorong ekspansi minyak sawit di Malaysia dan 
Indonesia, dan ini diikuti dengan deforestasi, pengeringan gambut dan hilangnya 
keanekaragaman hayati.

Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa karena perubahan pemanfaatan lahan secara 
tidak langsung (indirect land use change/ILUC), biodiesel minyak sawit lebih buruk 
dampaknya terhadap iklim ketimbang bahan bakar fosil yang ia gantikan – mungkin lebih 
buruk beberapa kali lipat. Analisis terbaru yang dilakukan untuk Komisi Eropa menunjukkan 
bahwa peran jejak karbon dari biodiesel minyak sawit hampir tiga kali lipat lebih tinggi  
dibandingkan dengan diesel fosil, sebagian besar karena emisi perubahan pemanfaatan 
lahan secara tidak langsung, yang terkait dengan minyak sawit. Seperti yang dapat 
dilihat pada Gambar 1, meskipun ada beragam variasi dalam perkiraan emisi 
perubahan pemanfaatan lahan yang diasosiasikan dengan biodiesel minyak sawit, 
literatur ini secara konsisten menemukan bahwa biodiesel minyak sawit kemungkinan 
memiliki intensitas siklus hidup karbon yang lebih tinggi dibandingkan dengan diesel fosil. 
Kriteria keberlanjutan di Uni Eropa mencegah pemasukan minyak sawit yang secara khusus 
dihasilkan dari deforestasi atau pengeringan tanah ke Uni Eropa, namun tidak memiliki 
kemampuan untuk mengendalikan dampak tidak langsungnya – misalnya, minyak sawit 
dari perkebunan yang telah berdiri sejak lama dapat dikirim ke pasar biodiesel Uni Eropa, 
sementara minyak sawit dari area di sebelahnya, yang ditebang untuk memenuhi 
peningkatan permintaan, dikonsumsi secara domestik untuk pangan.

Keterkaitan terhadap deforestasi dan pengeringan gambut tidak berlaku untuk 
minyak sawit itu sendiri. Palm fatty acid distillate (‘PFAD’), minyak dengan kualitas yang 
lebih rendah dipisahkan dari minyak sawit pada saat penyulingan, telah dianggap 
sebagai material ‘sampah’ dan telah ada usulan untuk menguatkan dukungan dari 
kebijakan Eropa. Kenyataannya, PFAD sudah 100% digunakan oleh pasar, dengan 
karakteristik nilai minyak sawit sebesar 80%. Penggunaan PFAD sebagai biodiesel secara 
tidak langsung akan meningkatkan permintaan minyak sawit, minyak nabati lainnya dan 
heating oil. Ketika dampak tidak langsung ini dipertimbangkan, biodiesel berbasis PFAD 
kemungkinan juga akan berdampak buruk terhadap iklim dibandingkan dengan diesel fosil.

Di luar emisi karbon akibat perubahan pemanfaatan lahan, penebangan hutan 
dan pengeringan gambut demi kelapa sawit juga menyebabkan hilangnya 
keanekaragaman hayati secara besar-besaran, dan meningkatkan risiko kebakaran 
hutan dan gambut. Singkatnya, tidak ada justifikasi dari sisi lingkungan untuk mendukung 
penggunaan minyak sawit sebagai biodiesel tanpa adanya perubahan besar dalam 
tata kelola sektor ini di Indonesia dan Malaysia.

http://www.rainforest.no/en/
http://www.cerulogy.com
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Pendahuluan

Kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati yang paling penting di dunia, 
dengan kontribusi sebesar lebih dari sepertiga produksi minyak nabati global. Kelapa sawit 
juga merupakan tanaman penghasil minyak yang paling produktif di dunia, dengan hasil 
panen lebih banyak beberapa kali lipat per hektarnya dibandingkan dengan biji rapa 
(rapeseed), dan hampir sepuluh kali lipat dibandingkan kedelai. Di pasar minyak sawit, 
Indonesia dan Malaysia mendominasi, dengan andil sebesar lebih dari 85% dari pasokan 
global dan lebih dari 90% dari ekspor sawit dunia [2]. Industri minyak sawit memberikan 
pendapatan ekspor yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia dan Malaysia, 
mendukung penciptaan lapangan kerja di pedesaan, dan memberikan kontribusi yang 
sangat penting dalam memberi makan pada dunia.

Meskipun pentingnya minyak sawit dalam pasokan pangan tidak dapat dibantah, namun 
ada sisi negatif dari industri ini. Salah satu alasan mengapa minyak sawit sangat produktif 
adalah karena ia tumbuh di kawasan tropis yang secara alami merupakan rumah bagi 
beberapa ekosistem yang paling produktif di dunia. Ekspansi industri minyak sawit telah, 
dan masih terus, dihubungkan dengan deforestasi dan penghancuran ekosistem secara 
besar-besaran. Sementara lapangan kerja dan pendapatan mewakili sisi positif secara sosial 
dari industri minyak sawit, namun ia juga telah diasosiasikan dengan penyalahgunaan hak-
hak pekerja, pelanggaran sistematis terhadap hak-hak tanah masyarakat adat, dan upah 
rendah yang terjadi secara endemik [3]. Masalah-masalah yang terdokumentasikan dengan 
baik, yang berhubungan dengan pertanian kelapa sawit, telah memunculkan pembentukan 
inisiatif untuk memperbaiki keberlanjutan industri [4] – namun demikian, meskipun inisiatif ini 
tidak diragukan lagi telah menimbulkan perbaikan, ketegangan mendasar antara industri 
minyak sawit dan lingkungan dan kesejahteraan sosial masih belum terselesaikan.

Inilah konteks dari peningkatan permintaan yang agresif di Eropa untuk produk-produk 
minyak sawit, dan khususnya untuk biodiesel minyak sawit. Didorong oleh tujuan-tujuan 
perubahan iklim, kebijakan untuk meningkatkan konsumsi energi terbarukan dalam 
transportasi (khususnya Petunjuk Biofuel 2003 dan Petunjuk Energi Terbarukan 2009 [5]1, 
[6] ) telah menciptakan perubahan yang sangat cepat dalam permintaan minyak nabati.
Tahun 2014, konsumsi biodiesel global mencapai sekitar 30 miliar liter [7]. Sebanyak 28 juta
ton minyak nabati yang diperlukan guna memproduksi biodiesel ini sebanding dengan 31
juta ton pertumbuhan global produksi minyak sawit dari 2003 hingga 2014. Data dari Fediol2 

menunjukkan bahwa pada 2014 hampir setengah dari minyak sawit yang diimpor ke Uni
Eropa ditujukan untuk dipergunakan sebagai biodiesel [8].

1  Petunjuk Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive/RED) juga telah diimplementasikan oleh Norwegia. 

2  Asosiasi industri minyak biji-bijian Eropa.
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Skema penghitungan karbon yang diperkenalkan dalam Petunjuk Energi Terbarukan 
melakukan penilaian atas input energi dan emisi gas rumah kaca yang dihubungkan dengan 
penanaman kelapa sawit serta produksi dan distribusi biodiesel, namun memperlakukan 
lahan seperti layaknya tidak memiliki biaya – dengan ketentuan bahwa kelapa sawit telah 
ditanam sebelum 2008, petunjuk tersebut mengabaikan perubahan apapun yang muncul 
akibat pemanfaatan lahan yang terjadi di masa lalu serta emisi yang masih terus berlanjut 
akibat pengeringan gambut untuk tujuan produksi minyak sawit, dan juga mengabaikan 
setiap perubahan pemanfaatan lahan secara tidak langsung (secara keseluruhan ekspansi 
pertanian terjadi di semua industri minyak sawit sebagai respon terhadap meningkatnya 
permintaan minyak sawit, terkadang disebut sebagai ‘ILUC’). Berdasarkan cara penghitungan 
ini, minyak sawit menjadi bahan baku biodiesel yang sangat menarik – lebih murah 
dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, yang didukung secara agresif oleh pemerintah 
Malaysia dan Indonesia, dan sudah tersedia di pasar internasional. Namun demikian, baru-
baru ini, asumsi bahwa biodiesel minyak sawit tidak memiliki kaitan dengan biaya peluang 
(opportunity cost) karbon telah disanggah oleh beberapa seri kajian untuk Komisi Eropa dan 
lainnya, yang menekankan bahwa suatu peningkatan dalam permintaan yang berhubungan 
dengan pertanian, yang dibutuhkan untuk memasok pasar biofuel, tidak diragukan lagi akan 
menyebabkan terjadinya konversi lahan ([9]–[13], lihat di bawah ini).

Dipengaruhi oleh analisa-analisa ini, proposal yang diajukan oleh Komisi Eropa untuk 
merevisi Petunjuk Energi Terbarukan setelah 2020 (RED II, [1]) memasukkan pengurangan 
yang sangat dramatis dalam hal peran bahan bakar nabati (biofuel) berbasis pangan, 
termasuk minyak sawit. Proposal ini juga termasuk melarang biofuel berbasis pangan untuk 
berkontribusi terhadap target-target energi terbarukan di sektor transportasi, dan 
menurunkan batasan kontribusi mereka terhadap keseluruhan target-target energi 
terbarukan hingga 2030. Dalam batasan ini, proposal tersebut memberi kesempatan pada 
Negara-negara Anggota untuk menetapkan “batasan terendah untuk kontribusi dari biofuel 
yang dihasilkan dari tanaman sawit, dengan mempertimbangkan perubahan pemanfaatan 
lahan secara tidak langsung”. Setelah proposal ini dipublikasikan, Parlemen Eropa telah 
mengambil posisi yang jelas dalam menentang penggunaan minyak sawit sebagai bahan 
baku biodiesel, dan mencatat bahwa, “konsumsi minyak sawit dan produk-produk 
turunannya memegang peranan utama dalam hal dampak dari konsumsi Uni Eropa 
terhadap deforestasi global“, dan menyerukan agar Komisi Eropa “menghapuskan secara 
bertahap penggunaan minyak nabati yang menjadi pendorong deforestasi, termasuk 
minyak sawit, sebagai suatu komponen biofuel” [14].

http://www.rainforest.no/en/
http://www.cerulogy.com
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Sawit dan penebangan hutan

Produksi minyak sawit diakui secara luas sebagai salah satu faktor pendorong utama 
deforestasi di hutan hujan tropis di Asia Tenggara [15]–[18]. Sebagai contoh, di Kalimantan 
Barat, citra satelit telah digunakan untuk menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit 
telah dikaitkan dengan sekitar 27% dari seluruh deforestasi pada 2007/08 [17]. Riset untuk 
Komisi Eropa [19] menyatakan bahwa dari 1990-2008, impor minyak sawit Uni Eropa telah 
dikaitkan dengan hilangnya hutan seluas hampir sejuta hektar, dan dalam periode tersebut 
65% dari ekspansi minyak sawit global telah dikaitkan dengan deforestasi.

Hutan hujan tropis merupakan sebuah sistem yang sangat kaya akan karbon, dan karena 
itu penebangan hutan hujan untuk pertanian menyebabkan emisi karbon dioksida yang 
tinggi. Model faktor emisi agro-ekologi dari California Air Resources Board memperkirakan 
bahwa 200 ton per hektar simpanan karbon biomassa di hutan hujan Indonesia dan 
Malaysia berjumlah dua kali lipat dibandingkan dengan hutan yang paling kaya karbon 
sekalipun di Eropa [20]. Dengan asumsi bahwa 40 ton simpanan karbon per hektar ada di 
perkebunan sawit yang sudah matang, ini akan membutuhkan penggantian fosil diesel 
lebih dari 70 tahun guna membayar kembali utang karbon dari deforestasi, bahkan untuk 
sebuah perkebunan kelapa sawit dengan tangkapan methane . Tanpa tangkapan methane3, 
angka ini akan meningkat menjadi lebih dari 110 tahun4

Deforestasi demi minyak sawit juga dihubungkan dengan meningkatnya kejadian 
kebakaran, dan menyebabkan krisis asap yang terjadi secara periodik di Asia Tenggara 
dalam beberapa tahun terakhir [21].

Sawit dan pengeringan gambut

Hutan gambut tropis merupakan salah satu sistem milik bumi yang paling efisien untuk 
menyimpan karbon. Lahan gambut di Malaysia dan Indonesia menyimpan sekitar 70 
gigaton karbon [22] – jika semua ini dioksidasi, maka ini akan setara dengan total emisi 
karbon dioksida global selama tujuh tahun, dalam tingkat sebesar saat ini. Selain berfungsi 
sebagai simpanan karbon, lahan gambut tropis juga merupakan kantong karbon aktif. 
Lahan gambut di Asia Tenggara yang tidak diganggu diperkirakan mengikat karbon 
sebesar 25 juta ton per tahun [23].

3  Penyulingan minyak sawit menghasilkan pembuangan berupa cairan yang dikenal sebagai limbah cair 
kelapa sawit (palm oil mill effluent). Cairan ini biasanya dibuang ke kolam terbuka, yang menyebabkan 
timbulnya respirasi anaerobik dan menghasilkan methane. Methane merupakan gas rumah kaca yang bersifat 
keras dan karena itu menyebabkan peningkatan jejak karbon dari minyak sawit kecuali jika methane dapat 
ditangkap dan bukan dilepaskan ke atmosfir. 

4  Penghitungan dengan menggunakan data dari RED II Annex V dan Biograce.



www.rainforest.no/en/ | www.cerulogy.com 7

Memahami dampak konsumsi biodiesel  
minyak sawit terhadap iklim

Jika dibiarkan tidak diganggu, lahan gambut tropis merupakan kantong karbon yang 
sangat besar. Sebaliknya, jika diganggu gambut tropis dapat berubah menjadi sumber 
karbon terbesar. Penanaman kelapa sawit di lahan gambut menyebabkan gambut harus 
dikeringkan karena kelapa sawit tidak akan tumbuh di tanah yang tergenang air. Ini 
berarti, agar dapat menanam kelapa sawit tingkat permukaan air di lahan gambut harus 
diturunkan, namun ketika tingkat permukaan air diturunkan gambut akan mulai 
membusuk (Gambar 2). Sebuah tinjauan untuk International Council on Clean 
Transportation menyimpulkan bahwa, rata-rata, membuka perkebunan sawit di tanah 
gambut akan menyebabkan emisi karbon dioksida sebesar 106 ton per tahun [24], [25] 
sepanjang 20 tahun pertama. Ini berarti bahwa lebih dari dua puluh tahun setelah 
deforestasi, emisi karbon dioksida dari perkebunan sawit baru, di hutan gambut yang 
telah bersih karena terjadinya pembusukan gambut, akan berjumlah empat kali lebih 
besar dibandingkan dengan emisi karbon dioksida yang berhubungan dengan 
penghilangan biomassa. Untuk jenis lapisan gambut dengan kedalaman tiga meter, 
emisi dapat berlangsung untuk selama lebih dari satu abad [26].

Tahap akhir:
• Mebanyakan karbon gambut yang di atas batas pengeringan
dilepaskan ke atmosfir dalam beberapa dekade

• Kecuali langkah-langkah konservasi dilakukan 

Kanal-kanal aliran sungai

Bekas luasan kubah
gambut

Situasi alamiah:
• Permukaan air tanah dekat ke permukaan
• Akumulasi gambut  dari vegetasi sepanjang

labih dari ribuan tahun

Pengeringan:
• Permukaan air tanah telah direndahkan
• permukaan gambut turun dan emisi CO2
dimulai

Pengeringan masih berlanjut:
• Pembusukan gambut kering: Emisi CO

2

• Tingginya risiko kebakaran di gambut kering: Emisi CO
2

• Permukaan gambut menurun karena pembusukan dan
penyusutan

5 - 50 km

1 - 10 m

Permukaan air tanah

Kubah gambut

Tanah liat/pasir

Gambar 2. Pengeringan untuk penanaman sawit menyebabkan terjadinya pembusukan gambut [24]

Secara historis, pemilik perkebunan telah menghindari tanah gambut karena 
kebutuhan untuk mengeringkan lahan menyebabkan peningkatan biaya, dan tanah 
tersebut bukanlah tanah yang paling sesuai untuk perkebunan kelapa sawit [27]. Namun 
demikian, baru-baru ini, pola tersebut telah berubah, dan kenyataannya para 
pengembang lebih memilih untuk menyasar sistem lahan gambut guna membuka 
perkebunan sawit baru.

http://www.rainforest.no/en/
http://www.cerulogy.com
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Sementara di tahun 1990 hanya ada sekitar 250 ribu hektar lahan gambut di Malaysia 
dan Indonesia yang ditanami dengan kelapa sawit, pada 2010 angka ini telah meningkat 
menjadi dua juta hektar [28], [29]. Ada tiga alasan utama bagi perubahan ini. Pertama, 
ekspansi area kelapa sawit yang sangat dramatis dalam periode ini memberikan arti 
yang sederhana bahwa daerah alternatif lain yang dapat digunakan sudah tinggal sedikit. 
Di Malaysia, khususnya, pilihan melebarkan produksi minyak sawit di tanah mineral 
sudah sangat terbatas. Kedua, perkembangan dalam praktik-praktik pertanian 
telah meyakinkan pengembang perkebunan bahwa kelapa sawit di lahan gambut 
dapat menghasilkan panen yang mencukupi dan memberikan keuntungan. Ketiga, 
pilihan untuk lebih berekspansi di lahan gambut adalah karena kelapa sawit merupakan 
salah satu dari beberapa jenis tanaman yang terbatas, yang dapat ditanam di tanah 
gambut – persaingan di area ini sedikit.

Konsekuensi dari hal ini adalah, sebagian besar persentase pengembangan kelapa sawit 
baru terjadi di lahan gambut. Analisa terkait dengan tren terbaru ini menyatakan bahwa 
sedikitnya sepertiga dari perkebunan kelapa sawit baru membutuhkan pengeringan lahan 
gambut [28], [30], [31]. Dengan ketiadaan reformasi fundamental tentang aturan tata kelola 
tanah di Indonesia dan Malaysia (terutama di provinsi Sarawak di mana sebanyak 80% 
perkebunan baru terletak di lahan gambut) tren ini tampaknya tidak akan berubah dalam 
waktu dekat. Pengamatan citra satelit terbaru [32] menunjukkan bahwa ekspansi kelapa 
sawit terus berlanjut dengan sangat cepat dari 2010 hingga 2015. Untuk kubah gambut tiga 
meter, dibutuhkan penggantian diesel fosil lebih dari 1000 tahun untuk membayar kembali 
utang karbon akibat konversi lahan ke perkebunan kelapa sawit.
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Meskipun sudah ada banyak bukti mengenai akibat dari pengeringan gambut terhadap 
iklim, namun masih banyak penolakan di Asia Tenggara untuk menetapkan batas bagi 
ekspansi kelapa sawit di masa depan (contoh [33], [34]). Meskipun Pemerintah Indonesia 
telah mengeluarkan sebuah moratorium pemberian izin baru di lahan gambut pada tahun 
2011, namun demikian adanya lubang dan celah-celah dalam kebijakan tersebut 
menyebabkan sejauh ini kebijakan tersebut tidak memiliki dampak yang besar terhadap 
pengeringan gambut [35].

Implikasi dari emisi perubahan pemanfaatan lahan terhadap siklus 
hidup biodiesel

Sudah jelas bahwa minyak sawit dihubungkan dengan risiko perubahan pemanfaatan 
lahan, dan beberapa dari perubahan pemanfaatan lahan ini berpotensi menyebabkan emisi 
karbon yang sangat besar. Namun apa artinya emisi perubahan pemanfaatan lahan ini 
terhadap bahan bakar nabati yang dihasilkan dari minyak sawit? Berdasarkan lazimnya 
panen minyak sawit sebesar 3,8 ton per hektar, satu hektar lahan dapat menghasilkan 
biodiesel minyak sawit yang mencukupi setiap tahunnya guna mencegah emisi karbon 
dioksida sebesar dua belas ton dari pembakaran diesel, sementara menghasilkan lima ton 
karbon dioksida dari penanaman dan produksi (atau 8 ton jika methane tidak ditangkap). 
Dengan mengabaikan biaya karbon dari pemanfaatan lahan, maka manfaat karbon netto 
adalah sebesar lima hingga tujuh ton karbon dioksida per hektar per tahun.

Namun demikian, jika mempertimbangkan pemanfaatan lahan, gambaran ini 
berubah secara dramatis, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 4. Dalam kasus di mana 
biodiesel minyak sawit dihasilkan dari perkebunan baru yang sebelumnya merupakan 
hutan gambut, bukannya menyimpan karbon tapi yang akan terjadi adalah 
peningkatan yang sangat dramatis, diperkirakan sebesar 120 ton emisi karbon dioksida 
netto per hektar per tahun. Kelapa sawit di tanah mineral yang telah ditebang juga akan 
menghasilkan peningkatan yang dramatis dalam hal emisi karbon, diperkirakan sebesar 
24 ton karbon dioksida per hektar per tahun. Perkiraan indikatif mengenai 
konsekuensi dari ekspansi sawit ‘yang berjalan seperti biasanya (business as 
usual)’ bisa juga dilakukan dengan mempertimbangkan satu kasus di mana 
beberapa minyak sawit dihasilkan dari ekspansi perkebunan ke dalam hutan gambut, 
beberapa dihasilkan dari ekspansi perkebunan ke dalam hutan dengan tanah yang 
kaya akan mineral, beberapa dihasilkan dari ekspansi perkebunan ke dalam lahan 
yang perlu direhabilitasi, dan beberapa dihasilkan dari pengurangan konsumsi 
pangan dan peningkatan dalam produktivitas. Dalam Gambar 4 ditunjukkan sebuah 
hasil yang didasarkan pada 60% dari produksi sawit tambahan dari perkebunan baru, 
dibagi kira-kira dalam tiga cara di antara tiga kasus lahan ini5. Dalam kasus ini, ada 
peningkatan netto sebesar 23 ton karbon dioksida per hektar per tahun.
5  Lebih tepat lagi, diasumsikan bahwa untuk penghitungan ini 40% dari permintaan sawit tambahan dipenuhi 
dengan cara penurunan dalam konsumsi minyak sawit oleh sektor pangan dan oleochemical atau dengan 
peningkatan produktivitas. Untuk sisa 60% lainnya dipenuhi dengan cara ekspansi ke lahan baru, 65% dari area 
sawit baru menyebabkan terjadinya deforestasi [19] dan 33% menyebabkan pengeringan gambut [28], [30], [31] 
(seluruh lahan gambut diasumsikan telah ditebangi). Sisa lainnya (35%) dari ekspansi yang dilakukan di lahan 
yang perlu direhabilitasi.
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Meskipun sebagian besar perubahan pemanfaatan lahan menyebabkan peningkatan emisi, 
namun tidak selalu demikian kasusnya. Meskipun perkebunan sawit menyimpan sedikit 
karbon biomassa dari hutan tropis primer atau bahkan yang telah terdegradasi, namun 
mereka menyimpan lebih banyak dibandingkan dengan sistem pertanian yang lain (di 
batang kelapa sawit, misalnya). Dengan demikian merehabilitasi ladang rumput yang telah 
terdegradasi dapat menghasilkan manfaat karbon tambahan. Jika minyak sawit untuk 
biodiesel dihasilkan sepenuhnya dari lahan yang telah direhabilitasi, manfaat netto-nya 
meningkat menjadi empat belas ton karbon dioksida per hektar per tahun. Tantangan dalam 
hal tata kelolanya adalah pada apakah dimungkinkan untuk menyetir ekspansi minyak 
sawit ke dalam area yang telah terdegradasi ini daripada ke dalam ekosistem yang kaya 
akan stok karbon [21].

Produksi di lahan yang telah direhabilitasi

Produksi tanpa perubahan pemanfaatan

Produksi yang secara tidak langsung 
menyebabkan ekspansi lahan ‘seperti 
biasa’

Produksi yang secara langsung 
menyebabkan deforestasi

Produksi yang secara langsung menyebabkan 
drainase lahan gambut

Emisi yang diselamatkan 
dari penggantian diesel

Gambar 4. Perbandingan emisi yang dihasilkan dari lima kasus produksi minyak sawit yang berbeda 

Catatan: Dalam penghitungan ini diasumsikan bahwa produksi minyak sawit akan diikuti dengan penangkapan methane.

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 
 Net emisi karbon dioksida (dalam ton) per hektar per tahun
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Studi Faktor Emisi Gambut 
(tCO2e/ha/yr)

Fraksi dari ekspansi di 
gambut

Emisi perubahan pemanfaatan 
lahan6 (gCO2e/MJ)

GLOBIOM [12] 61 ~33%7 231

IFPRI MIRAGE (2011) [11] 55 30% 54

IFPRI MIRAGE (2010) [10] 19 ~19%8 50

CARB [37] 95 50% 83

US EPA [38] 95 11.5% 58

US EPA (telah disesuaikan)9 95 33% 102

Emisi perubahan pemanfaatan lahan secara tidak langsung

Mengingat kombinasi deforestasi dan pengeringan gambut yang diasosiasikan 
dengan ekspansi minyak sawit, ada biaya peluang (opportunity cost) yang besar yang 
diasosiasikan dengan pengalihan minyak sawit ke biodiesel. Semakin tinggi permintaan 
terhadap minyak sawit akibat dari kebijakan iklim Eropa, maka akan dibutuhkan semakin 
banyak perkebunan baru, dan makin banyak simpanan karbon yang akan hilang. 
Pertanyaannya adalah apakah hilangnya karbon ini lebih berharga karena menghindari 
diesel fosil. Analisa perubahan pemanfaatan lahan secara tidak langsung 
memadukan model-model ekonomi dari produksi pertanian dan faktor-faktor emisi 
untuk perubahan pemanfaatan lahan guna memperkirakan biaya karbon secara tidak 
langsung dari meningkatnya konsumsi bahan bakar nabati.

Tabel 1. Ringkasan dari akibat perubahan pemanfaatan lahan secara tidak langsung untuk biodiesel 
minyak sawit, termasuk tinjauan mengenai asumsi tentang konversi gambut

Notes on table:
6. Di Eropa, kaidah penghitungan adalah dengan membagi emisi selama 20 tahun. Di Amerika Serikat, kaidahnya adalah 
dengan membagi emisi selama 30 tahun. Di laporan ini, hasil-hasil dari studi di AS telah disesuaikan (penghitungan dari 
penulis) untuk menggambarkan kaidah penghitungan Uni Eropa. Ini dilakukan dengan cara menambahkan 50% ke seluruh 
emisi perubahan pemanfaatan lahan kecuali emisi gambut (karena emisi gambut masih terus berlangsung, rata-rata emisi 
tahunan hanya sedikit terpengaruh dengan periode penghitungan yang dipilih).; 
7. 32% angka rata-rata untuk Indonesia, 34% angka rata-rata untuk Malaysia; 
8. 27% untuk Indonesia, 10% untuk Malaysia;
9.International Council on Clean Transportation telah menemukan beberapa isu dalam analisis awal EPA [55]. Kasus yang 
‘telah disesuaikan’ untuk EPA memberikan hasil ILUC yang telah dikalkulasi ulang (kalkulasi penulis) untuk menggambarkan 
kaidah penghitungan Eropa, 33% lokasi perkebunan sawit baru di lahan gambut dan asumsi panen minyak sawit yang lebih 
masuk akal.

Tabel 1 merangkum hasil-hasil dari analisa perubahan pemanfaatan lahan secara tidak 
langsung untuk biodiesel minyak sawit, yang dibuat oleh Komisi Eropa, Badan 
Perlindungan Lingkungan Hidup AS dan California Air Resources Board (CARB). Hasil-hasil 
ini disajikan dalam gram karbon dioksida per megajoule (gCO2e/MJ) dari energi kimiawi 
dalam biodiesel10.

10 Pada nilai heating yang lebih rendah.
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Perkiraan emisi perubahan pemanfaatan lahan biodiesel minyak sawit memiliki rentang 
antara 50 hingga 231 gCO2e/MJ. Sebagai pembanding, Komisi Eropa memperkirakan 
siklus hidup penuh emisi dari penggunaan diesel fosil adalah 94 gCO2e/MJ. Ini artinya, 
jika penjumlahan dari emisi perubahan pemanfaatan lahan secara tidak langsung dan 
emisi siklus hidup lainnya dari biodiesel minyak sawit lebih besar dari 94 gCO2e/MJ, 
maka diperkirakan hal ini akan memberikan dampak perubahan iklim yang buruk 
dibandingkan dengan diesel fosil yang ia gantikan. Hasil-hasil ini menunjukkan 
bahwa emisi perubahan pemanfaatan lahan akibat meningkatnya produksi minyak sawit 
sangat besar sehingga tidak mungkin dapat menghasilkan simpanan karbon melebihi 50% 
menggunakan biodiesel minyak sawit. Untuk estimasi yang lebih besar, emisi perubahan 
pemanfaatan lahan saja sudah lebih besar dibandingkan dengan seluruh siklus emisi dari 
penggunaan diesel fosil. RED II [1] memberikan nilai sebesar 58 gCO2e/MJ11  untuk emisi 
langsung yang lazim terjadi dalam produksi biodiesel minyak sawit. Berdasarkan perkiraan 
emisi langsung ini, jika menggunakan faktor-faktor apapun dari perubahan pemanfaatan 
lahan secara tidak langsung, maka biodiesel minyak sawit lebih buruk bagi iklim 
dibandingkan dengan diesel fosil. Bahkan untuk kasus yang lebih ramah-iklim di mana 
methane ditangkap dari kolam-kolam pembuangan pabrik, dengan hanya 40 gCO2e/MJ 
emisi langsung, biodiesel minyak sawit adalah sama buruknya atau bahkan lebih buruk 
dibandingkan diesel fosil dengan menggunakan seluruh, kecuali satu, estimasi yang 
diberikan di Tabel 1. Studi yang paling terbaru, yang menggunakan model GLOBIOM, 
menunjukkan bahwa biodiesel minyak sawit lebih buruk tiga kali lipat bagi iklim 
dibandingkan dengan diesel fosil [12]. 

Kebanyakan studi tentang perubahan pemanfaatan lahan secara tidak langsung 
menemukan bahwa minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel memiliki emisi perubahan 
pemanfaatan lahan yang paling tinggi, namun studi ini juga menemukan emisi yang 
signifikan pada bahan baku biodiesel yang lain. Emisi relatif ILUC yang ditemukan pada 
minyak sawit, kedelai, kanola/rapeseed dan minyak bunga matahari dalam empat studi 
ILUC diilustrasikan di Gambar 5. Perlu dipahami bahwa karena pasar minyak nabati global 
sangat berkaitan, maka  peningkatan dalam permintaan terhadap minyak nabati lain akan 
menyebabkan peningkatan tidak langsung dalam permintaan terhadap minyak sawit, dan 
karenanya deforestasi dan pengeringan gambut di Asia Tenggara juga berkontribusi 
terhadap penghitungan emisi perubahan pemanfaatan lahan untuk jenis minyak yang lain. 
Juga sama pentingnya untuk memahami bahwa emisi perubahan pemanfaatan lahan 
terjadi di banyak wilayah, dan deforestasi di daerah tropis bukanlah merupakan satu-
satunya sumber. Bahkan meskipun jika kita mengabaikan hubungannya dengan pasar 
minyak sawit, analisa menggunakan MIRAGE dan GLOBIOM masih tetap menunjukkan 
emisi perubahan pemanfaatan lahan yang relatif tinggi pada minyak kedelai, kanola/
rapeseed dan minyak bunga matahari.

11 Untuk kasus tanpa penangkapan methane dari kolam-kolam pembuangan – penangkapan methane 
mengurangi siklus emisi gas rumah kaca, masih merupakan praktik yang belum lazim di industri minyak sawit. 
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Gambar 5. Emisi ILUC yang ditunjukkan oleh minyak sawit dan minyak nabati lainnya [11], [12], [36], [38]

Catatan: Program-program AS masih belum menilai emisi ILUC yang diasosiasikan dengan minyak bunga matahari. Seluruh 
estimasi AS telah direvisi untuk mengambarkan kaidah Uni Eropa untuk penghitungan kehilangan karbon 20 tahun.

Keefektifan kriteria keberlanjutan dalam Petunjuk 
Energi Terbarukan

Emisi perubahan pemanfaatan lahan secara tidak langsung, yang diasosiasikan dengan 
minyak sawit, didominasi oleh deforestasi dan pengeringan gambut, namun kedua praktik 
ini seharusnya telah dilarang dalam ketentuan keberlanjutan yang ditetapkan oleh 
Petunjuk Energi Terbarukan. Khususnya yang menyatakan bahwa bahan baku biofuel tidak 
boleh dihasilkan dari daerah-daerah yang dapat diklasifikasikan sebagai “hutan primer atau 
lahan berpohon lainnya”, “area hutan berkelanjutan”, atau “lahan basah” setelah Januari 
2008. Jelas bahwa tujuan dari kriteria-kriteria ini adalah untuk mengurangi risiko bahwa 
permintaan bahan bakar nabati di Eropa akan menyebabkan deforestasi. 
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Namun sayangnya, kriteria-kriteria ini masih belum efektif dalam mencegah deforestasi 
yang dipicu oleh bahan bakar nabati, karena kriteria ini hanya diterapkan pada lahan di 
mana sejumlah bahan baku biofuel tertentu diproduksi. Meskipun sudah ada pelarangan 
penggunaan minyak sawit dari daerah hutan yang baru ditebang sebagai bahan baku untuk 
pasokan biodiesel di Uni Eropa, namun masih diperbolehkan untuk mengirimkan sejumlah 
minyak sawit tertentu ke Eropa untuk digunakan dalam pangan, atau untuk ekspor ke 
kawasan lain, atau untuk digunakan secara domestik. Yang diperlukan hanyalah ‘tebang 
pilih’ minyak sawit yang dihasilkan dari perkebunan yang telah berdiri sejak lama untuk 
keperluan pasokan biodiesel Uni Eropa. Ini berarti bahwa kriteria keberlanjutan tidak dapat 
mencegah emisi perubahan pemanfaatan lahan secara tidak langsung yang diakibatkan 
oleh penggunaan biodiesel minyak sawit [39]. Bahkan, penilaian perubahan pemanfaatan 
lahan secara tidak langsung yang dilakukan untuk Komisi Eropa dan dirujuk di bagian atas 
[10]–[12] semuanya berasumsi bahwa kriteria Uni Eropa untuk biofuel berkelanjutan sudah 
dijalankan, namun emisi perubahan pemanfaatan lahan secara tidak langsung untuk 
biodiesel minyak sawit tersebut adalah besar.

Produk sampingan dan residu sawit

Palm fatty acid distillates (PFADs)

Palm fatty acid distillates (PFADs) adalah produk sampingan dari penyulingan minyak sawit, 
mewakili sekitar 4% dari massa isi minyak sawit mentah [40]. Walaupun dianggap sebagai 
produk berkualitas rendah jika dibandingkan dengan minyak sawit refinerasi, PFADs secara 
keseluruhan sudah digunakan di pasar saat ini. Tiga kegunaan utama dari PFADs adalah di 
pabrik oleochemicals, industri sabun dan untuk pakan ternak (PFADs memiliki karakteristik 
yang diinginkan sebagai tambahan pakan lemak bagi hewan ruminansia) [41]. Ia juga dapat 
digunakan sebagai bahan bakar untuk industri ketel/mesin uap. PFADs diperdagangkan 
secara internasional, dan harga PFAD biasanya sekitar 80% dari harga minyak sawit 
refinerasi (Gambar 6). Karena PFADs sudah memiliki manfaat produktif, mengganti PFADs 
dengan produksi biodiesel akan berarti adanya peningkatan dalam permintaan untuk bahan 
alternatif – dan dari keseluruhan pemanfaatannya dalam oleochemicals, produksi sabun 
dan pakan ternak, ini mungkin berarti meningkatnya permintaan akan minyak sawit atau 
minyak nabati primer lainnya [41]–[43].

Karena itu penggunaan PFADs dalam produksi biodiesel (atau produksi ‘diesel terbarukan’ 
dengan proses hydrotreating) diperkirakan akan menghasilkan jejak karbon secara 
keseluruhan ketika dampak-dampak tidak langsung diikutsertakan, sama seperti dengan 
menggunakan minyak sawit secara langsung untuk biodiesel. Ini berarti bahwa berbeda dari 
bahan-bahan seperti minyak goreng yang digunakan di Eropa  yang dapat dikonversikan ke 
biodiesel dengan dampak tidak langsung yang minimal, PFADs tidak boleh diperlakukan 
seperti limbah dalam aturan penghitungan karbon bahan bakar nabati (biofuel), dan tidak 
boleh menerima insentif tambahan yang ditawarkan untuk produksi bahan bakar nabati dari 
limbah yang ‘sebenarnya’ [41], [44]–[46].

mailto:chris%40cerulogy.com%20%20?subject=Palm%20oil%20and%20climate
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Gambar 6. Harga PFAD terhadap harga minyak sawit tahun 2013 (kiri) dan rasio harga PFAD terhadap 
harga minyak sawit (kanan)

Residu lainnya

Meskipun PFADs adalah produk sampingan minyak sawit yang telah banyak 
dipergunakan, ada beberapa residu dari industri minyak sawit yang tersedia dalam jumlah 
besar dan dapat, pada prinsipnya, dimobilisasi untuk penggunaan bioenergi dengan emisi 
tidak langsung dan dampak ekologi yang minimal. Diantaranya adalah:
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• limbah cair kelapa sawit (palm oil mill effluent/POME, atau disebut juga sebagai
‘palm effluent sludge’, PES), yang dapat diproses untuk menghasilkan
emulsified oil dan/atau methane  [47];

• spent bleaching earth, yang dapat diekstrasi untuk menghasilkan minyak [48];

• tandan buah kosong, yang dapat dikonversi menjadi bahan bakar dengan
menggunakan teknologi cellulosic biofuel; dan

• batang dan daun sawit yang dapat dikonversi menjadi bahan bakar dengan
menggunakan teknologi cellulosic biofuel.
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Berbeda dengan PFADs, semua bahan-bahan tersebut saat ini memiliki pasar yang 
terbatas, nilai yang terbatas dan saat ini masih belum dimanfaatkan. Diperkirakan bahwa di 
Indonesia saja suplai bahan-bahan ini sangat mencukupi dan berkelanjutan untuk 
digunakan dengan tujuan memproduksi lebih dari 7 juta ton bahan bakar nabati per tahun 
[49].

Habitat, keanekaragaman hayati dan dampak sosial

Dari sudut pandang kebijakan bahan bakar nabati, emisi gas rumah kaca merupakan 
perhatian yang utama – kebijakan mitigasi perubahan iklim yang gagal memitigasi 
perubahan iklim jelas memiliki masalah. Namun demikian, emisi karbon bukan merupakan 
satu-satunya konsekuensi masalah ekologi akibat perubahan pemanfaatan lahan secara 
tidak langsung di industri minyak sawit. Hutan hujan tropis Asia Tenggara memiliki 
beberapa titik-titik keanekaragaman hayati yang sangat penting secara ekologis di dunia. 
Mereka menyimpan banyak ragam tanaman (biasanya lebih dari 200 spesies tanaman per 
hektar [21]) dan spesies-spesies hewan terkenal seperti orangutan dan gajah pygmy. 
Tingginya emisi perubahan pemanfaatan lahan secara tidak langsung yang diasosiasikan 
dengan produksi minyak sawit juga menjadi pengingat akan dampak yang 
menghancurkan terhadap keanekaragaman hayati yang berkaitan dengan masih 
berlangsungnya konversi hutan primer dan sekunder yang kaya akan keanekaragaman 
hayati menjadi perkebunan kelapa sawit [3], [15], [18], [50]. Ekspansi industri minyak sawit 
juga mengancam hak atas tanah dan mata pencaharian dari masyarakat yang bergantung 
pada hutan dan masyarakat adat di negara-negara hutan hujan. Meskipun industri minyak 
sawit menciptakan lapangan kerja, memberikan pendapatan ekspor, dan secara relatif 
terbuka untuk petani rakyat, konflik lahan dan perlakuan yang buruk terhadap para pekerja 
secara historis terjadi endemik di sebagian besar industri di Malaysia dan Indonesia. 
Sementara terkait dengan masalah deforestasi, belum ada inisiatif terbaru yang memadai 
untuk merubah gambaran ini dalam waktu dekat [3], [51]–[54]. 
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