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Abstrak Banyaknya aktivitas pabrik biodiesel tentu mempengaruhi tingginya jejak karbon di Indonesia. 

Dari produksi hasil perkebunan kelapa sawit tersebut, menjadikan Indonesia berpotensi sebagai 

negara carbon offset superpower di dunia melalui perdagangan karbon. Dalam mendukung 

rencana pemerintah untuk mempersiapkan program B100, tentu penambahan jejak karbon tinggi 

dari pembukaan lahan, transportasi hingga limbahnya. Namun penetapan target net zero 

emission harus tetap difokuskan, melalui perdagangan karbon, diperoleh nilai penetapan tarif 

pajak karbon. Dengan adanya pemberlakuan pajak ini, diharapkan dapat mengendalikan perilaku 

konsumen dan produsen yang menyumbang emisi karbon. Karena dengan banyaknya pabrik 

biodiesel yang  tersebar di seluruh Indonesia dapat menaikkan pendapatan bagi negara 

(Pendapatan Negara Bukan Pajak/PNBP).  

 

 

   

 

 

Hasil Perkebunan mempengaruhi 

Perdagangan Karbon Indonesia 

Sebagai negara agraris yang kaya akan sumber daya 

pertanian berlimpah ruah, sudah sepantasnya 

Indonesia memaksimalkan produktivitas pertanian 

untuk menaikkan harkat kehidupan masyarakat 

(petani) agar lebih sejahtera. Dari sektor pertanian 

hingga subsektor perkebunan, begitu banyak hasil 

produksinya yang dapat meningkatkan pertumbuhan 

perekonomian Indonesia. Bahkan hingga emisi karbon 

yang dihasilkan dari proses pengolahan pun dapat 

diberdayakan. Seperti yang disampaikan oleh Menteri 

Perdagangan Muhammad Lutfi yang menyebutkan 

bahwa Indonesia berpotensi menjadi penguasa 

perdagangan karbon dunia. Dalam Traction Energy 

Asia, (2020) dinyatakan emisi gas rumah kaca (GRK) 

dari perkebunan masih merupakan kontributor 

terbesar untuk emisi biodiesel di Indonesia yang 

mencapai 80% atau lebih atas emisi GRK dalam rantai 

pasokan biodiesel. 

Sejak tahun 2008 dihasilkan B2,5-B7,5; B10; B15, B20, 

B30, B50 hingga fokus mempersiapkan B100. Dalam 

rekam jejaknya, pada tahun 2008 Indonesia sudah 

menggunakan biodiesel B2,5-B7,5 hingga tahun 2014. 

Pada tahun 2015, Indonesia mengimplementasikan 

B10, disusul pada tahun 2016 untuk B15, B20 pada 

tahun 2018. Pada tahun 2020, Indonesia adalah negara 

pertama yang berhasil mengimplementasikan B30 

dengan bahan baku utama kelapa sawit. Melihat 

besarnya pemanfaatan biodiesel ini tentu menjadikan 

Indonesia sebagai negara yang dapat memenuhi 

permintaan akan biodiesel bagi negara lain. Hal ini juga 

akan berdampak pada peningkatan jejak karbon dari 

pengolahan biodiesel tersebut (Faridha, dkk, 2021). 

Dari produksi biodiesel tersebut, menjadikan Indonesia 

sebagai negara carbon offset superpower di dunia 

melalui perdagangan karbon. Untuk mewujudkan hal 

tersebut, kerjasama internasional dibutuhkan untuk 

mendorong kolaborasi dalam rangka pengembangan 

kerangka regulasi kebijakan yang efektif dan 

mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai yang 

termaktub dalam Paris Agreement. Upaya yang 

dilakukan melalui kebijakan carbon pricing (penetapan 

tarif emisi karbon).  

Hal ini dilakukan agar tercapai target net zero emission 

di beberapa negara yang membentuk kerjasama 

internasional perdagangan karbon ini. Dari hasil 

perdagangan karbon ini pun diperoleh pajak karbon. 

Dengan adanya pemberlakuan pajak ini, diharapkan 

dapat mengendalikan perilaku konsumen dan 

produsen yang menyumbang emisi karbon. Adapun 

nilai penetapan tarif emisi karbon Rp.30 per kilogram 

CO2e (karbon dioksida ekuivalen) (Ulya, 2021).  
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Produksi Biodiesel hingga Pembukaan Lahan  

Gambar: Pabrik Biodiesel yang tersebar di seluruh 

Indonesia 

Sumber: DJEBTKE, 2020 

Biodiesel memiliki sifat fisis yang sama dengan minyak 

solar sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar 

alternatif untuk mesin-mesin instalasi dan kendaraan 

bermesin diesel. Minyak kelapa sawit dijadikan bahan 

baku pembuatan biodiesel karena mempunyai 

rendemen sebanyak 28%. Terdapat 29 pabrik biodiesel 

yang  tersebar di seluruh Indonesia. Pabrik-pabrik 

tersebut berlokasi di Pulau Sumatera, Jawa, 

Kalimantan dan Sulawesi. Keberadaan pabrik ini 

menunjukkan bahwa produksi biodiesel nasional terus 

didorong (Faridha, dkk, 2019). Dari banyaknya pabrik 

biodiesel yang  tersebar di seluruh Indonesia 

diharapkan dapat menaikkan pendapatan bagi negara 

(Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP) (Irama, 

2020).  

Mengambil data dari CNN Indonesia, banyaknya 

aktivitas pabrik biodiesel tersebut tentu mempengaruhi 

tingginya jejak karbon di Indonesia. Bahkan proses 

produksi sampai biodiesel masih lebih tinggi dari jejak 

karbon bahan bakar fosil. Selain itu, penambahan jejak 

karbon juga tinggi dari pembukaan lahan, transportasi 

dan juga limbahnya. Emisi karbon yang dihasilkan rata-

rata mencapai 0,15 gigaton CO2 per tahun. Angka jejak 

karbon yang dihasilkan dari konversi lahan itu akan 

semakin tinggi jika pembukaan lahan untuk 

perkebunan sawit secara dibakar. Emisi yang 

dihasilkan naik 24 persen. Apalagi untuk target 

penerapan B100 pada 2022, dengan mengandalkan 

kelapa sawit sebagai bahan baku utama tanpa 

menambah luasan yang ada contohnya pengubahan 

lahan dari kawasan hutan. 

 

 

Sementara perdagangan emisi karbon merupakan 

kebutuhan yang penting bagi kelangsungan ekosistem 

global di masa mendatang. Hal  pemicu perlunya 

perdagangan emisi karbon muncul setelah para 

ilmuwan mengemukakan bawah perubahan iklim dunia 

meningkat mencapai 5 derajat celcius. Loh dan 

Stevenson (2008) dalam Irama (2020) menambahkan 

bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan iklim 

dapat mencapai 5% dari GDP global per tahun. 

 

Pengertian Perdagangan Karbon  

Perdagangan karbon dapat dilakukan melalui 

International Emission Trading (IET), Joint 

Implementation (JI), dan Clean Development 

Mechanism (CDM). Mekanisme JI dan IET dilakukan 

antara negara maju dengan negara maju lainnya. 

Sedangkan CDM antara negara maju dengan negara 

berkembang. International Emission Trading adalah 

keadaan di mana jika negara maju mengemisikan gas 

rumah kaca di bawah jatah yang diizinkan, maka 

negara tersebut dapat menjual volume gas rumah kaca 

yang tidak diemisikannya kepada negara maju lain 

yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Joint 

Implementation adalah suatu mekanisme untuk 

melakukan investasi proyek pengurangan emisi di 

suatu negara industri oleh suatu negara industri 

lainnya. Kredit pengurangan emisi yang diperoleh dari 

pelaksanaan proyek tersebut akan diberikan kepada 
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negara yang melakukan investasi. Clean Development 

Mechanism merupakan mekanisme Protokol Kyoto 

yang memungkinkan negara industri dan negara 

berkembang bekerja sama untuk melakukan 

“pembangunan bersih”. Negara industri dapat 

memenuhi kewajiban pengurangan emisinya dengan 

melakukan proyek “pengurangan emisi” di suatu 

negara berkembang dan di negara berkembang akan 

mendapatkan kompensasi finansial dan teknologi dari 

kerjasama tersebut. Dalam perdagangan karbon 

melalui CDM setiap penurunan satu ton karbon akan 

mendapatkan selembar sertifikat Certified Emission 

Reduction (CER) (Hana, 2017). 

Pada pasar karbon, yang diperdagangkan adalah hak 

atas emisi gas rumah kaca dalam satuan setara-ton-

CO2. Hak di sini dapat berupa hak untuk melepaskan 

gas rumah kaca ataupun hak atas penurunan emisi gas 

rumah kaca. Pembakaran bahan bakar minyak dan gas 

bumi melepaskan gas karbon dioksida ke udara. Pasar 

karbon adalah suatu instrumen ekonomi yang 

berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kebijakan 

(policy tool) untuk memberikan insentif bagi kegiatan 

mitigasi perubahan iklim. Pihak-pihak yang memiliki 

tanggung jawab untuk mengurangi emisi gas rumah 

kaca namun tidak dapat melakukannya sendiri dapat 

“menyuruh” pihak lain untuk melakukan itu atas 

namanya. Dengan adanya pihak yang membutuhkan 

penurunan emisi dan pihak yang bisa menyuplai 

penurunan emisi yang dibutuhkan, terbentuklah pasar. 

Dalam pasar karbon, yang diperdagangkan 

sesungguhnya adalah hak atas emisi gas rumah kaca 

dalam satuan setara-ton-CO2 (ton CO2 equivalent)                  

(Dewan Nasional Perubahan Iklim, 2013). 

Jenis gas rumah kaca yang dapat diperdagangkan 

dalam pasar karbon umumnya seperti yang tercantum 

dalam Protokol Kyoto yaitu karbon dioksida (CO2), 

metana (CH4), nitrat oksida (N2O), hidrofluorokarbon 

(HFCs), perfluorocarbons (PFCs), dan sulfur 

heksafluorida (SF6) (Pambudyantho, 2018). 

Berdasarkan cara perdagangannya, pasar karbon 

dibagi menjadi dua yaitu: (a) trading; dan (b) crediting. 

Sistem trading atau cap-and-trade atau batasi-dan-

dagangkan. Sistem ini diterapkan dalam pasar karbon 

wajib karena untuk sistem ini diperlukan pembatasan 

emisi gas rumah kaca pada pihak-pihak peserta pasar, 

dari tingkat instalasi maupun organisasi. Setiap peserta 

pasar yang dapat berupa organisasi, perusahaan 

bahkan negara, diberi kewajiban dalam 

pengurangan/pembatasan emisi karbon yang disebut 

cap. Umumnya cap diterapkan dalam bentuk 

pengalokasian jatah/kuota emisi bagi para peserta 

pasar yang dilakukan di awal periode. Di akhir periode, 

para peserta harus menyetorkan unit kuota kepada 

lembaga yang ditentukan sejumlah emisi aktual yang 

telah mereka lepaskan. Peserta yang melewati cap-nya 

dapat membeli tambahan unit kuota dari mereka yang 

kuotanya tidak terpakai sehingga terjadilah 

perdagangan karbon (Dewan Nasional Perubahan 

Iklim, 2013). 

 
Gambar: Ilustrasi sistem trading 

Sumber: Dewan Nasional Perubahan Iklim, 2013. 

Dalam sistem ini, setiap pihak yang terkena 

pembatasan emisi harus melaporkan emisi gas rumah 

kacanya secara periodik (biasanya tahunan) kepada 

lembaga yang ditentukan. Dari data tersebut dapat 

diketahui apakah emisi pihak tersebut melebihi batas 

yang ditentukan atau tidak. Untuk pembuat kebijakan, 

data ini juga digunakan sebagai dasar menentukan 

batas emisi di tahun berikutnya. Umumnya, kebijakan 

pembatasan emisi dan sistem perdagangan emisi 

diterapkan pada sektor yang emisinya tinggi, misalnya 

jumlah aktivitas industri dalam suatu negara. Dengan 

demikian diharapkan diperoleh sejumlah besar 

penurunan emisi dengan biaya relatif rendah. 

Penerapan perdagangan emisi membutuhkan 

persiapan yang cukup lama, khususnya terkait 

pengumpulan data, namun pengelolaannya relatif 

sederhana karena yang menjadi fokus adalah data 

emisi organisasi bukan hasil kegiatan-kegiatan 

penurunan emisi. Dengan demikian tidak diperlukan 

perhitungan penurunan emisi dengan berbagai 

metodologi ilmiah yang rumit (Dewan Nasional 

Perubahan Iklim, 2013). 

Sistem crediting disebut juga baseline-and-crediting. 

Di Indonesia, sistem inilah yang umumnya 

diasosiasikan dengan pasar karbon. Hal ini karena 

Indonesia akrab dengan Mekanisme Pembangunan 

Bersih atau Clean Development Mechanism (CDM) 

yang termasuk dalam pasar karbon jenis ini. Dalam 

sistem ini, komoditi yang diperdagangkan adalah 

penurunan emisi yang telah disertifikasi berdasarkan 

persyaratan dan ketentuan yang berlaku di pasar 

tersebut. Komoditi ini disebut juga sebagai kredit 

karbon. Satu unit kredit karbon biasanya setara dengan 

penurunan emisi satu ton karbon dioksida. Pada jenis 

pasar ini, penurunan emisi adalah selisih dari skenario 

emisi tanpa adanya kegiatan/proyek penurunan emisi 

(baseline) dengan emisi aktual setelah adanya proyek.  
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Gambar: Ilustrasi sistem crediting 

Sumber: Dewan Nasional Perubahan Iklim, 2013. 

Sistem ini berfokus pada emisi di tingkat 

proyek/kegiatan sehingga untuk memulainya tidak 

diperlukan persiapan dan pengumpulan data emisi di 

tingkat instalasi/organisasi. Namun demikian, untuk 

mengetahui emisi baseline dan emisi aktual diperlukan 

metode perhitungan dan pemantauan yang sesuai 

dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, 

semakin banyak jenis kegiatan maka semakin banyak 

pula metodologi yang harus dipersiapkan. Contohnya, 

metodologi perhitungan dan pemantauan emisi untuk 

pemanfaatan energi matahari sebagai sumber listrik, 

pembuatan kompos dari limbah padat perkotaan, dan 

lain sebagainya. Pasar karbon jenis ini biasa disebut 

juga sebagai pasar carbon offset. Nama ini diambil dari 

tujuan pembeli kredit karbon (individu atau organisasi) 

yaitu untuk menggantikan (offsetting) emisi gas rumah 

kaca yang dilepaskan akibat kegiatannya. Dengan 

membeli dan menggunakan kredit karbon, pembeli 

kredit karbon dapat “menetralkan/menggantikan” 

emisi gas rumah kacanya (lihat gambar berikut). 

Bahkan bila jumlah kredit karbon yang digunakan untuk 

offset sama dengan jumlah emisi yang dilepaskan, 

maka emisi si pengguna kredit karbon dapat dibilang 

NOL/NETRAL ) (Dewan Nasional Perubahan Iklim, 

2013). 

 

 
Gambar: Pemakaian kredit karbon untuk offsetting 

emisi 

Sumber: Dewan Nasional Perubahan Iklim, 2013. 

 
Jejak karbon diartikan sebagai total emisi yang 

dihasilkan oleh individu hingga organisasi yang 

dinyatakan dalam karbon dioksida ekuivalen (IESR, 

2012). Gas-gas rumah kaca (GRK), termasuk karbon 

dioksida dipancarkan melalui pembukaan lahan, 

aktivitas produksi dan konsumsi makanan, bahan bakar 

dari pabrik dan kendaraan manufaktur, pengolahan 

kayu, pembuatan jalan dan bangunan, aktivitas 

transportasi, dan jasa lainnya. Secara internasional 

telah disepakati bahwa yang dijadikan ukuran besar 

kecilnya pengaruh dari suatu proses terhadap 

lingkungan adalah emisi gas yang disetarakan dengan 

CO2e (Setiawati, dkk, 2015) 

Pada 2013 total emisi GRK untuk Skenario BAU 

(Business As Usual) secara keseluruhan berasal dari 

pembakaran bahan bakar fosil (minyak, gas, dan 

batubara) adalah 475 juta ton CO2e.  Pada 2035 

diprediksi meningkat menjadi 1.655 juta ton CO2e, 

tumbuh rata-rata 5,8% per tahun (Mujiyanto dkk., 

2016). Karena potensi perkebunan yang tinggi di 

Indonesia membuat pengembangan biodiesel 

merupakan langkah yang harus diambil oleh 

pemerintah sebagai upaya keluar dari ketergantungan 

terhadap bahan bakar fosil. 

 

Perhitungan Jejak Karbon Biodiesel 

 

Gambar: Pentahapan Kewajiban Minimal Pemanfaatan 

Biodiesel (B100) sebagai campuran bahan bakar 

minyak berdasarkan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 

2015.  

Sumber: DJEBTKE, 2020 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa biodiesel 

digunakan secara luas di sektor transportasi, industri 

dan tenaga listrik sesuai proporsinya masing-masing. 

Hingga pada tahun 2025, sumbangsih biodiesel B100 

sebagai campuran bahan bakar minyak sebagai 

langkah pengurangan bahan bakar fosil. Hal ini 

didorong oleh adanya program pengimplementasian 

biodiesel di dalam negeri dan tingginya permintaan 

biodiesel dari pasar luar negeri. Hal ini tentu dapat 

mempengaruhi buruknya kualitas udara di Indonesia 

(Kristiana, dkk, 2021). 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Karbon_dioksida_ekuivalen&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Gas_rumah_kaca
https://id.wikipedia.org/wiki/Karbon_dioksida
https://id.wikipedia.org/wiki/Karbon_dioksida


6 

 
Total emisi GRK mulai dari sektor LUC (Land Use 

Change /Perubahan Pemanfaatan Lahan)  hingga 

biodiesel berada pada rentang angka 2,67 kg CO2eq/L 

hingga 7,09 kg CO2eq/L untuk pengimplementasian 

B20. Jenis tanah menjadi salah satu faktor pembeda 

produk biodiesel misalkan yaitu jenis tanah mineral 

atau gambut. Biodiesel yang dihasilkan dari kebun di 

lahan gambut menghasilkan lonjakan emisi GRK yang 

lebih tinggi. Nilainya hingga 6,08 kg CO2eq/L B20 

untuk Kalimantan Barat dan 7,09 kg CO2eq/L B20 

untuk Riau. Budidaya di tanah gambut menjadi sumber 

emisi terbesar yang sangat mempengaruhi angka akhir 

emisi GRK biodiesel (KESDM, 2015). 

Emisi yang dihasilkan dari biodiesel kelapa sawit di 

Indonesia adalah 1.258 kgCO2/kWh (hasil penelitian 

dengan menggunakan life cycle analysis). 

Penghitungan emisi ini meliputi emisi dari konversi 

hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, penggunaan 

biodiesel untuk pembangkit listrik, serta penyerapan 

CO2 dari batang kelapa sawit yang tidak ditebang. 

Pembukaan lahan menyumbang sekitar 92% dari total 

emisi (Penelitian Hartono dan Irsyad, 2011).  

Sementara itu, rata-rata emisi dari bahan bakar fosil 

(batubara) adalah 1.057 kgCO2/kWh (Penelitian Budi 

dan Suparman, 2013). Namun demikian, emisi tersebut 

hanya dihitung dari proses pembangkitan tenaga listrik, 

belum menggunakan life cycle analysis. Penghitungan 

emisi, baik dari biofuel dan bahan bakar fosil idealnya 

memperhitungkan emisi dari sektor penggunaan lahan 

dan sektor energi (Rumboko, dkk, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Tabel Konsumsi Energi di Setiap Sektor 

(Konsumsi Energi termasuk Biomassa) 

Sumber: Kementerian ESDM, 2020 

Dari data tersebut diperoleh konsumsi energi untuk 

sektor industri (mencakup pembangkit tenaga listrik 

berbahan bakar Biodisesel B20 pada tahun 2020 

adalah 328.299.943 BOE. Hal ini berdasarkan 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

No. 12 tahun 2015, jenis sektor yang wajib menerapkan 

diantaranya usaha mikro, usaha perikanan, usaha 

pertanian, transportasi dan pelayanan umum/ PSO 

(Public Service Obligation); transportasi non PSO; 

industri dan komersial; serta pembangkit listrik. 

Program pencampuran biodiesel ke dalam solar 

sebesar 20% (B20) sudah diimplementasikan dengan 

baik di sektor transportasi (PSO) sejak tahun 2016. 

Sesuai arahan Presiden RI, terhitung mulai tanggal 1 

September 2018 mandatori B20 dijalankan secara 

masif di semua sektor. 

 

Penutup 

Upaya pemerintah untuk memberdayakan energi 

terbarukan melalui pengimplementasian biodiesel 

perlu didukung. Mengingat Indonesia merupakan 

negara yang berpotensi akan hal itu. Karena biodiesel 

merupakan contoh dari energi terbarukan, upaya 

mitigasi yang diperlukan hanya mempertahankan luas 

tutupan lahan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari 

pengurangan “nol” sebagai faktor emisi dari energi 

terbarukan adalah nol (KHLK, 2017). Ditambah emisi 

yang dihasilkan dari biodiesel merupakan jenis 

baseline yang sudah diketahui upaya mitigasinya. 

Dilihat dari  nilai potensi pemanasan globalnya (GWP) 

adalah 1. Yang berarti 1 ton karbon dioksida 

menyebabkan pemanasan global 1 kali. Pemerintah 

sebaiknya lebih fokus pada jenis penghasil pemanasan 

global yang lebih tinggi. Misalkan aktivitas produksi 

yang menghasilkan Sulfur Heksafluorida (SF6). Hal ini 

dikarenakan nilai GWP-nya mencapai angka 23.900. 

Angka tersebut sangat besar. 
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