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Abstrak Indonesia telah menyusun skenario untuk mencapai pembangunan rendah karbon. Tentu, upaya 

ini harus dibutuhkan sinergi antara sektor yang satu dengan sektor lainnya, seperti sektor 

pertanian dan sektor kehutanan. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah penerapan 

ekonomi sirkular dalam pola bisnis perkebunan. Tantangan dan hambatan Indonesia akan 

pertimbangan kualitas produk yang harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dan 

berkelanjutan. Oleh karena itu, transparansi data dan sinergitas program sertifikasi lahan (bukan 

hutan) dan pengolahan industri hilir melalui riset perkebunan yang tepat harus semakin digencar. 

Artikel ini dilakukan secara tinjauan literatur sistematis. Tinjauan pustaka sistematis didefinisikan 

sebagai proses mengidentifikasi, menilai, dan menafsirkan semua bukti penelitian yang tersedia 

dengan tujuan untuk memberikan jawaban untuk pertanyaan penelitian tertentu. Analisis dari 

studi dasar yang dipilih mengungkapkan bahwa dekarbonisasi bukanlah jalan yang mudah dan 

membutuhkan waktu proses yang panjang, teknologi, serta investasi. Disimpulkan beberapa 

upaya dalam mewujudkan dekarbonisasi seperti perbaikan sistem produksi dan hasil produk riset, 

teknologi dan aplikasi emisi, pembangunan rendah karbon, dan pengembangan talenta dan 

ekonomi hijau. 

 

Kata kunci:  Perkebunan, Kehutanan, Dekarbonisasi 

 

   

 

 

A. Pengenalan  

Adopt the pace of nature: her secret is patience (Adopsi 

kecepatan alam: rahasianya adalah kesabaran). Tulis 

Ralph Waldo Emerson, seorang esais Amerika Serikat 

sekaligus dosen dan penyair pada masanya. Dalam 

esainya ini, beliau menekankan untuk memiliki kesabaran 

dalam menantikan kondisi alam kembali ke tempat asalnya 

juga disertai dengan langkah kemajuan untuk 

memperbaikinya. 

Syair Ralph benar. Namun diragukan pada pernyataan 

tambahannya dalam  saat seperti ini, “Tidak bisakah Anda 

menunggunya, seperti yang dilakukan Alam dan Tuhan?” 

Maksudnya perlahan-lahan langkah kita bersama dalam 

membenahi kondisi Bumi yang lebih sehat. Dengan 

pernyataannya itu, apakah kemajuan kita sudah mumpuni 

untuk memperbaiki alam yang krisis karena kita rancang 

sendiri? Tidak bisa dimungkiri, kesehatan alam kian 

tergerus selama manusia selalu ada dan kehadiran 

aktivitas industri untuk memenuhi kebutuhan individu. 

Indonesia telah menyusun skenario untuk mencapai 

pembangunan rendah karbon. Tentu, upaya ini harus 

dibutuhkan sinergi antara sektor yang satu dengan sektor 

lainnya, yakni sektor pertanian dan sektor kehutanan. Hal 

tersebut dilakukan karena Indonesia termasuk dalam 

negara yang sangat tidak mencukupi untuk mencapai 

target dalam pengurangan emisi. Untuk mencapai 

penurunan emisi karbon nasional pada tahun 2030, 

diperlukan komitmen yang nyata melalui upaya-upaya 

yang dapat menghindari kenaikan suhu lebih dari 1,5 

derajat Celsius sekitar 4GtCO2e atau hingga 15 persen. 

Hal ini diilustrasikan dalam gambar di bawah ini. 
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Gambar 1: Kesenjangan Emisi Tahun 2030 
*Litbang Kompas, e-paper Kompas tanggal 02 November 2021 (akses Desember 15, 2021) 

 

 
 

Gambar 2: Daftar Negara dengan Kesenjangan Target 
*Litbang Kompas, e-paper Kompas tanggal 02 November 2021 (akses Desember 15, 2021) 

 

 

 
Gambar 3: Pajak Karbon dan Penanganan Krisis Iklim di Indonesia  
*Litbang Kompas, e-paper Kompas tanggal 24 September 2021 (akses Desember 15, 2021) 
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Menjadi suatu keberkahan bagi Indonesia karena faktor 

geografis yang sesuai bagi tanaman kelapa sawit yang 

dapat tumbuh dengan baik. Oleh karena itu minyak sawit 

merupakan komoditas perkebunan yang andal bagi 

Indonesia. Kemampuan ini yang mengantarkan 

Indonesia sebagai negara penghasil minyak sawit 

terbesar. Bertambahnya luas perkebunan kelapa sawit 

didorong oleh pelaku produsen hingga konsumen akan 

penggunaan hasil pengolahan kelapa sawit yang 

menyebabkan beralihnya kawasan hutan menjadi 

perkebunan kelapa sawit mulai dari wilayah barat hingga 

timur Indonesia. Juga memunculkan pandangan buruk 

bahwa keberadaan perkebunan kelapa sawit telah 

mengurangi luas areal hutan. 

Namun, pada kenyataannya proses pembukaan areal 

perkebunan dilakukan saat masa moratorium dan telah 

melalui perizinan. Pembabatan hutan pun terjadi 

sehingga menimbulkan degradasi hutan dan peningkatan 

emisi. Selama masa moratorium, dilakukan evaluasi 

terhadap izin perkebunan sawit yang telah diterbitkan. 

Permasalahan mulai dari legalitas, konflik sosial, dan 

sanksi hukum dapat terselesaikan. 

Berdasarkan hasil analisis tahun 2019 yang menunjukkan 

bahwa luas tutupan sawit di Indonesia 16,3 juta ha yang 

terdiri dari 12,7 juta ha berada di penggunaan lain dan 3,6 

juta ha di kawasan hutan. Adapun tutupan sawit yang 

berada di kawasan hutan tersebut sudah memiliki HGU 

(Perbaiki Moratorium Sawit, Kompas, 16 September 

2021, https://epaper.kompas.id/pdf/show/20210916) 

Tidak sampai disitu, dari hasil produksi perkebunan yaitu 

biodiesel harus memenuhi prinsip berkelanjutan. 

Meskipun emisi yang dihasilkan tidak sebesar dari emisi 

energi fosil, produksi biodiesel harus memperhatikan 

kaidah lingkungan. Negara Uni Eropa menjadi salah satu 

negara yang berpendapat bahwa kaitan biodiesel sangat 

tinggi terhadap akuisisi lahan dengan tingkat karbon yang 

tinggi. Padahal dengan keberadaan ISPO menjadi suatu 

jaminan bahwa seluruh kegiatan sawit dari hulu hingga 

hilir telah sesuai dengan asas keberlanjutan. (Kebijakan 

Biodiesel Perlu Berkelanjutan Kompas, 06 Mei 2021, 

https://epaper.kompas.id/pdf/show/20210506) 

Dari artikel ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan menambah pengetahuan tentang upaya penurunan 

emisi berdasarkan sinergitas sektor pertanian dan 

perkebunan untuk mengurangi pandangan bahwa luas 

hutan berkurang karena keberadaan kelapa sawit. 

Sebaliknya, mendukung sinergitas sektor perkebunan 

dan kehutanan untuk mengurangi dampak krisis iklim 

yang sejalan dengan peningkatan perekonomian negara 

dari hasil produktivitas perkebunan dan kehutanan. Selain 

itu, teknologi pemanfaatan hasil limbah kehutanan dan 

perkebunan yang mendukung penekanan kenaikan suhu 

global. Tentu dibutuhkan juga investasi lintas negara dan 

sektor seperti industri, transportasi, dan energi dalam 

mitigasi krisis iklim (Dekarbonisasi Butuh Aksi Nyata, 

Bukan Sekedar Kesepakatan, Kompas, 29 Oktober2021, 

https://epaper.kompas.id/pdf/show/20211029) 

 

B. Metodologi 

a. Metode Tinjauan 

Pendekatan sistematis untuk meninjau literatur tentang 

kebijakan dekarbonisasi perkebunan dan kehutanan 

dalam suatu negara. Systematic literature review 

(SLR) didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, 

menilai, dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia 

bukti dengan tujuan untuk memberikan jawaban secara 

spesifik pertanyaan penelitian. 

SLR dilakukan dalam tiga tahap: merencanakan, 

melaksanakan dan melaporkan tinjauan pustaka. Dalam 

langkah pertama persyaratan untuk tinjauan sistematis 

adalah: pengidentifikasian. Tujuannya untuk 

menampilkan karya review yang dibahas dalam 

pendahuluan bab ini. Kemudian, tinjauan sistematis yang 

ada pada dekarbonisasi atau penurunan emisi karbon. 

Protokol peninjauan dirancang untuk mengarahkan 

pelaksanaan peninjauan dan mengurangi kemungkinan 

bias peneliti. Hal ini mendefinisikan pertanyaan penelitian, 

strategi pencarian, proses seleksi studi dengan kriteria 

inklusi dan eksklusi, penilaian kualitas, dan terakhir data 

proses ekstraksi dan sintesis. Protokol peninjauan 

dikembangkan, dievaluasi, dan ditingkatkan secara iteratif 

selama melakukan dan melaporkan tahap tinjauan. (Romi 

Satria Wahono, “A Systematic Literature Review of 

Software Defect Prediction: Research Trends, Datasets, 

Methods and Frameworks,” Journal of Software 

Engineering 1, No. 1 (2015): 1-16). 

 
Gambar 4: Langkah Sistematikal Review Literatur 

Mulai

Identifikasi kebutuhan sistematikal review

Kembangkan tinjauan protokol

Evaluasi tinjauan protokol

Cari studi dasar

Pilih studi dasar

Menilai kualitas studi dasar

Menyebarluaskan hasil

Selesai

https://epaper.kompas.id/pdf/show/20210916
https://epaper.kompas.id/pdf/show/20210506
https://epaper.kompas.id/pdf/show/20211029
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b. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian (Research Question) ditentukan 

untuk menjaga tinjauan terfokus. Mereka dirancang 

dengan bantuan populasi, intervensi, perbandingan, 

hasil, dan konteks. Population, Intervention,. Comparison, 

Outcomes and Context (PICOC) yang merupakan kriteria 

SLR dari Kitchenham dan Charters dalam Romi (2015). 

Tabel 1 menunjukkan struktur PICOC dari pertanyaan 

penelitian. 

Tabel 1. Ringkasan dari PICOC 

Populasi Perkebunan, Kehutanan 

Intervensi Dekarbonisasi pada perkebunan &  kehutanan 

Perbandingan Tidak ada 

Hasil Prediksi metode dekarbonisasi yang tepat 

Konteks Studi di industri dan akademisi 

 

Pertanyaan penelitian yang ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Pertanyaan Penelitian Tinjauan Pustaka 

No Pertanyaan Motivasi 

1 Jurnal mana yang paling 

banyak secara signifikan 

membahas dekarbonisasi atau 

penurunan emisi karbon? 

Identifikasi yang paling signifikan 

membahas topik tersebut 

2 Siapa yang paling aktif dan 

peneliti berpengaruh dalam 

membahas  dekarbonisasi  

atau penurunan emisi karbon 

Identifikasi yang paling aktif dan 

peneliti berpengaruh yang 

berkontribusi banyak pada 

dekarbonisasi atau penurunan 

emisi karbon 

3 Topik penelitian seperti apa 

yang dipilih oleh peneliti dalam 

membahas dekarbonisasi atau 

penurunan emisi karbon? 

Mengidentifikasi topik 

dekarbonisasi atau penurunan 

emisi karbon 

4 Apa jenis dataset yang paling 

banyak digunakan oleh 

peneliti? 

Identifikasi kumpulan data secara 

umum digunakan dalam 

membahas dekarbonisasi atau 

penurunan emisi karbon 

5 Metode seperti apa yang 

digunakan untuk membahas 

dekarbonisasi atau penurunan 

emisi karbon? 

Mengidentifikasi tren mengenai 

dekarbonisasi atau penurunan 

emisi karbon? 

6 Metode seperti apa paling 

sering digunakan untuk 

membahas dekarbonisasi atau 

penurunan emisi karbon? 

Identifikasi metode yang paling 

sering digunakan untuk 

membahas dekarbonisasi atau 

penurunan emisi karbon 

7 Metode mana yang berkinerja 

terbaik ketika digunakan untuk 

dekarbonisasi atau penurunan 

emisi karbon? 

Identifikasi metode terbaik dalam 

dekarbonisasi atau penurunan 

emisi karbon 

8 Metode perbaikan seperti apa 

Yang diusulkan untuk 

dekarbonisasi atau penurunan 

emisi karbon? 

Identifikasi metode perbaikan 

yang diusulkan untuk 

dekarbonisasi atau penurunan 

emisi karbon 

9 Apa jenis kerangka kerja yang 

diusulkan untuk dekarbonisasi 

atau penurunan emisi karbon? 

Identifikasi yang paling sering 

digunakan dalam dekarbonisasi 

atau penurunan emisi karbon 

 

c. Strategi Pencarian 

Proses pencarian terdiri dari beberapa kegiatan, seperti 

memilih perpustakaan digital nasional dan internasional, 

mendefinisikan string (rangkaian) pencarian, melakukan 

pencarian dari percontohan studi dasar yang relevan, 

memperbaiki string pencarian dan membuat daftar studi 

dasar dari perpustakaan digital yang cocok dengan string 

pencarian. Sebelum memulai pencarian, kumpulan   yang 

sesuai harus dipilih untuk meningkatkan kemungkinan 

menemukan artikel yang sangat relevan. Dicari literatur   

yang paling populer di lapangan untuk memiliki studi 

seluas mungkin. Perspektif yang luas diperlukan untuk 

cakupan literatur yang lebih luas. 

Berikut daftar digital yang dicari: 

1) agupubs onlinelibrary 

(agupubs.onlinelibrary.wiley.com) 

2) tandfonline (www.tandfonline.com) 

3) epub wupperinst (https://epub.wupperinst.org) 

4) Science Direct (sciencedirect.com) 

 
String pencarian dikembangkan sesuai dengan langkah-

langkah berikut: 

1) Identifikasi istilah pencarian dari PICOC, 

2) Identifikasi istilah pencarian dari pertanyaan 

penelitian 

3) Identifikasi istilah pencarian dalam judul yang 

relevan, abstrak dan kata kunci 

4) Identifikasi sinonim, ejaan alternatif dan antonim 

dari istilah pencarian 

 
String pencarian kemudian disesuaikan untuk memenuhi 

kebutuhan spesifik dicari berdasarkan judul, kata kunci 

dan abstrak. Pencarian dibatasi oleh tahun publikasi: 

2016-2021. Jenis publikasi yaitu makalah jurnal, artikel, 

surat kabar, dan artikel penelitian. 

d. Seleksi Studi 

Kriteria inklusi dan eksklusi digunakan untuk memilih 

studi utama,. kriteria ini ditunjukkan dalam Tabel 3. 

http://www.tandfonline.com/
https://epub.wupperinst.org/
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Tabel 3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Kriteria 

Inklusi 
- Studi di bidang akademik dan industri skala 

data besar dan kecil 

- Studi yang membahas dan 

membandingkan kinerja negara dalam 

program dekarbonisasi atau penurunan 

emisi karbon 

- Eksperimental review, sistematikal review, 

analisis korelasi 

- Jurnal nasional dan internasional 

Kriteria 

Eksklusi 
- Studi yang ditulis selain bahasa inggris dan 

indonesia 

- Tidak menggunakan media sosial 

 

e. Penilaian Kualitas Studi 

Penilaian kualitas studi dapat digunakan untuk memandu 

interpretasi temuan sintesis dan untuk menentukan 

kekuatan dari kesimpulan yang akan diuraikan. Tujuan 

dari sintesis data adalah untuk mengumpulkan bukti dari 

studi yang dipilih untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

f. Sintesis Data 

Melakukan sintesis hasil dengan teknik metaanalisis 

(forest plot) atau teknik naratif (metasintesis). Naratif 

merupakan metode yang digunakan dalam menyintesis 

penelitian ini yaitu dengan mengelompokkan data yang 

telah diekstraksi. Pada tahap ini dilakukan pengelompokan 

data penting yang diperoleh dari artikel penelitian 

tersebut sehingga selanjutnya dapat diambil kesimpulan 

yang dapat menjawab tujuan. 

g. Hasil Penelitian 

Publikasi Jurnal Penting 

Dalam tinjauan literatur ini, terdapat 7 artikel baik itu berisi 

hasil penelitian, komentar, sudut pandang dan lain-lain 

yang menganalisis tentang dekarbonisasi atau penurunan 

emisi. Karena fokus pada sektor perkebunan dan 

kehutanan, maka string pencarian hanya terpusat pada 

kedua sektor tersebut. Distribusi selama bertahun-tahun 

disajikan untuk menunjukkan bagaimana kebijakan suatu 

negara dalam menurunkan karbon dari waktu ke waktu. 

Peneliti Paling Aktif dan Berpengaruh 

Dari studi primer yang dipilih, peneliti yang berkontribusi 

dengan sangat baik dan yang sangat aktif dalam mengkaji 

secara luas tentang upaya dekarbonisasi atau penurunan 

emisi adalah peneliti Bataillle, baik juga dilakukan bersama 

dengan peneliti lainnya, penelitian Yadanar bersama 

penelitian lainnya. 

(Romi Satria Wahono, “A Systematic Literature Review of 

Software Defect Prediction: Research Trends, Datasets, 

Methods and Frameworks,” Journal of Software 

Engineering 1, No. 1 (2015): 1-16). 

Pembahasan 

Dalam penelitian Yadanar, et al, (2021), yang berjudul, 

“Pengelolaan Hutan Tanaman untuk Pembangkitan 

Bioenergi, Produksi Kayu, Pengurangan Emisi Karbon, 

dan Penyerapan.” Dengan membahas dan membuat 

pemodelan hutan di Myanmar karena hutan alamnya 

yang terus berkurang, pasokan kayu dari hutan alam di 

masa depan kemungkinan akan habis jika tidak ada 

tindakan segera yang dilakukan. Untungnya, beberapa 

bagian dari hutan alam yang hilang telah diubah menjadi 

hutan tanaman. Hutan tanaman ini akan memainkan 

peran penting dalam pasokan kayu, penyerapan karbon, 

penghilangan karbon, dan pengurangan emisi di samping 

meningkatkan jasa ekosistem lainnya. Menggunakan data 

terbaru yang tersedia, bersama dengan model 

penggunaan lahan hutan dan bioenergi, studi ini menilai 

perubahan luas hutan alam dan hutan tanaman, dan 

dampak pengelolaan hutan terhadap produksi bioenergi 

dan kayu, stok karbon, penyerapan karbon, pengurangan 

emisi, dan pendapatan karbon di Myanmar antara tahun 

2000 dan 2040. Dengan bertambahnya luas hutan 

tanaman, produksi kayu, penyerapan karbon, dan 

biomassa untuk bioenergi juga meningkat. Pengelolaan 

hutan tanaman dapat menyediakan biomassa kayu 

melalui berbagai tahap penjarangan dan pemotongan 

akhir. Jika kayu menipis, limbah kayu digunakan untuk 

mengganti pembakaran bahan bakar fosil dengan 

pembakaran kayu. Pengelolaan hutan tanaman dapat 

menghasilkan sekitar US$69,63–696,26 juta per tahun 

pendapatan karbon antara tahun 2000 dan 2040. Studi 

kami menyimpulkan bahwa pengelolaan hutan tanaman 

memainkan peran penting dalam menyediakan biomassa 

kayu untuk bioenergi, mengamankan pasokan kayu 

sehingga mengurangi tekanan pada hutan alam, 

meningkatkan stok karbon, dan meningkatkan 

penyerapan karbon. Namun, pemilihan spesies penting 

untuk keberhasilan implementasi hutan tanaman skala 

besar dalam jangka panjang. 

Penelitian Yadanar, et al juga menambahkan bahwa 

pengelolaan hutan tanaman untuk berbagai tujuan sangat 

penting dalam memerangi perubahan iklim dan hilangnya 

hutan alam. Studi ini bertujuan untuk menilai 

pembangkitan bioenergi, produksi kayu, pengurangan 

emisi karbon, penyerapan karbon, dan pendapatan 

karbon terkait melalui pengelolaan hutan tanaman di 

Myanmar. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa hutan 

alam kehilangan 2,6% setiap tahun. Studi ini 

menyimpulkan bahwa pengelolaan hutan tanaman dapat 

berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim sekaligus 

mengurangi permintaan kayu dari hutan alam. 
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Penelitian Yadanar, et al ini juga menjelaskan secara rinci 

tentang pemodelan dalam memproyeksikan 

ketersediaan lahan di masa depan untuk tujuan hutan 

tanaman, model penggunaan lahan untuk hutan alam dan 

hutan tanaman Myanmar. Sasaki, et al, dalam penelitian 

ini mengelompokkan hutan produksi, multi guna, dan 

tidak ditentukan sebagai hutan di mana penebangan 

komersial dan pengembangan lahan diperbolehkan, 

sedangkan hutan lindung dan hutan konservasi yang 

tersisa adalah untuk tujuan perlindungan. Di sini, kami 

mengelompokkan tiga jenis kategori hutan pertama ke 

dalam hutan konversi di mana konversi lahan untuk 

pertanian, urbanisasi, dan tujuan pembangunan lainnya 

dapat terjadi, sedangkan dua yang terakhir digabungkan 

dan dianggap sebagai hutan lindung Untuk 

penyederhanaan, hutan lindung diasumsikan tetap 

konstan sepanjang jangka waktu pemodelan karena tidak 

mungkin menghapus hutan lindung secara hukum di 

Myanmar. 

Menurut Penelitian Yuru, et al, (2021) yang berjudul 

“Penilaian terhadap Pergeseran Pola Emisi China Baru-

baru ini” dinyatakan China masih dalam proses 

industrialisasi dan urbanisasi. Oleh karena itu, China 

tengah menghadapi serangkaian tantangan di jalan 

menuju emisi nol bersih. Tantangan pertama bagi 

pembuat kebijakan adalah untuk mempromosikan 

reformasi sistemik statistik energinya. Saran untuk 

reformasi sistem statistik energi, seperti pengumpulan 

data melalui lebih banyak survei di tempat dan 

menggunakan teknologi pengindraan jauh, telah dibahas 

secara luas pada penelitian sebelumnya (didukung 

penelitian lain). Di sisi lain, dekarbonisasi bauran energi 

dapat dilakukan dengan mendukung teknologi energi 

terbarukan melalui subsidi dan penetapan harga karbon, 

serta percepatan pembangunan sistem energi pintar 

untuk memaksimalkan pemanfaatan energi (penelitian 

Lund, et, al). Secara keseluruhan, dekarbonisasi China 

terhadap bauran energi tidak dapat dicapai dalam 

semalam, itu pasti akan menjalani proses jangka panjang. 

Terdapat strategi kunci untuk dekarbonisasi mendalam 

menurut sudut pandang Bataille, (2020) yang berjudul 

“Ada Beberapa Jalur Menuju Emisi CO2 Net-Zero dan 

Sudah Waktunya untuk Bergerak.” Strategi tersebut yaitu 

penggunaan tata guna lahan dan tindakan emisi negatif 

buatan manusia, termasuk biomassa pembakaran atau 

penangkapan CO2 udara secara langsung dan langsung 

mengembalikan CO2 ke geosfer (di dukung penelitian 

lain). Apa yang baru dilakukan oleh peneliti Williams et al. 

adalah pemodelan sistematis dari delapan skenario 

berbeda namun terkait, khususnya untuk Amerika 

Serikat, pada tingkat perincian negara bagian yang 

memadai untuk memulai perencanaan infrastruktur dan 

pembuatan kebijakan sektoral. Ini termasuk jalur berbiaya 

rendah, fosil rendah bahan bakar dan variasi biaya 

terbarukan, lahan rendah untuk variasi energi terbarukan, 

elektrifikasi tertunda, keseluruhan lebih rendah 

permintaan, 100% energi primer terbarukan. Skenario-

skenario ini membahas perdebatan literatur yang 

dibungkam dan memberikan perlakuan sistematis 

terhadap "yang tidak diketahui" melalui beragam 

skenario, penting untuk membangun kepercayaan diri 

untuk menetapkan kebijakan adaptif yang kuat (penelitian 

Waisman dkk.). 

Penting untuk membangun teknologi yang tepat, 

komentar Holmes, et al, (2021) dalam tulisannya yang 

berjudul, “Menskalakan Teknologi dalam Dekarbonisasi.” 

Disitu dinyatakan bahwa upaya dekarbonisasi yang 

mendalam di AS dan ekonomi global mencakup sistem 

transformasi energi yang mendasar dan masyarakat yang 

akan terjadi selama beberapa dekade, bukan tahun. 

Komentarnya mendukung tulisan Yuru, et, al yang telah 

dipaparkan sebelumnya. 

Dilanjut, dorongan untuk mendekarbonisasi di negara 

Amerika Serikat akan datang dari kebijakan yang 

dikembangkan oleh entitas federal dan sub-nasional, 

jutaan individu dan perusahaan akan bertanggung jawab 

untuk mewujudkan pengurangan emisi karbon melalui 

teknologi baru, sistem emisi yang lebih rendah, dan 

perubahan perilaku. 

Ditekankan lagi, dasar dari teknologi dekarbonisasi adalah 

masalah skala. Pemodel menata tolok ukur penyebaran 

teknologi untuk mencapai dekarbonisasi yang mendalam 

dan perwakilan industri dijelaskan beberapa teknologi 

saat ini untuk memenuhi tujuan itu. Menskalakan 

teknologi ini dibutuhkan untuk mengatasi masalah yang 

terkait dengan pengembangan pasar, integrasi sistem, 

dan adopsi konsumen. Hal ini juga harus mengatasi 

kenaikan biaya marginal untuk dekarbonisasi setiap 

sektor individu (misalnya, listrik pembangkit listrik, 

kendaraan ringan, atau sektor pemanas perumahan) saat 

emisi mendekati nol. Sektor lainnya, termasuk industri 

berat, penerbangan, dan transportasi komoditas serta 

teknologi penghilangan karbon pada kesiapan 

pengembangan teknologi yang lebih rendah dan 

menghadapi hambatan penyebaran skala dan ekonomi. 

Persyaratan perubahan teknologi untuk penskalaan 

teknologi yang diketahui dan R&D untuk teknologi 

prospektif. Dengan demikian memberikan upaya multi-

dekade dan lebih lama. Diskusi lokakarya juga 

menunjukkan kompleksitas portofolio kebijakan yang 

mungkin diperlukan untuk mendorong dekarbonisasi. 

Meskipun ada dukungan untuk kesederhanaan 

penerapan harga karbon dengan pendapatan daur ulang 

untuk memungkinkan dekarbonisasi dan mengatasi 

masalah kesetaraan, pendekatan semacam itu 

membutuhkan biaya yang sangat tinggi harga untuk 

mencapai net-zero dan ada kekurangan analisis implikasi 
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ekuitas dari harga karbon pada tingkat itu. Seperti yang 

dijelaskan pada lokakarya oleh Gallagher (2019), 

Cullenward dan Victor (2020) bahwa pendekatan sektoral 

terhadap kebijakan dekarbonisasi, seperti energi bersih 

atau standar efisiensi peralatan, lebih sesuai dengan 

kenyataan praktis. Lokakarya tersebut juga menjelaskan 

bahwa kebijakan dekarbonisasi harus berasal dari 

federal, negara bagian, dan entitas lokal serta industri. 

Kebijakan mencakup yaitu amanat dan dorongan 

produksi teknologi dekarbonisasi. Ada persyaratan 

kebijakan mendasar untuk memenuhi kebutuhan industri 

dan konsumen. Kebutuhan industri yang konsisten dan 

dapat diprediksi kebijakan untuk investasi keuangan, 

penelitian dan pengembangan, serta proposisi nilai yang 

dibutuhkan konsumen. 

Penggunaan biomassa dan lahan untuk tapak terbarukan 

adalah sangat diperlukan untuk semua jalur nol bersih, 

tetapi jumlah yang dibutuhkan dapat berbeda dengan 

faktor 2 atau lebih. Menurut penelitian James, et al, (2020) 

yang berjudul, “Jalur Netral Karbon untuk Amerika 

Serikat.” Dinyatakan disitu bahwa peneliti telah 

menunjukkan capaian nol bersih dan emisi CO2 yang 

negatif bersih dari energi dan industri di A.S. Selain 

penentuan lokasi dan biomassa, peningkatan penyerap 

karbon tanah adalah elemen lain dari persaingan prioritas 

antara mitigasi iklim, produksi pangan, dan penggunaan 

lahan lainnya. Pekerjaan baru-baru ini di California, di 

mana konflik antara lokasi energi terbarukan, 

keanekaragaman hayati konservasi, dan pertanian telah 

muncul, menunjukkan potensi penggabungan analisis 

geospasial ke dalam perencanaan energi untuk 

membantu mendamaikan penggunaan lahan yang 

bersaing dalam angin, matahari, dan transmisi skala besar 

bangunan (penelitian Wu et al) 

Menurut editorial Bataillle, et al (2016) yang berjudul, 

“Proyek Jalur Dekarbonisasi Dalam / Deep 

Decarbonization Pathways Project (DDPP): Wawasan dan 

Masalah yang Muncul” dinyatakan bahwa Deep 

Decarbonization Pathway (DDP) dibangun sekitar tiga 

prinsip. Pertama, DDP didefinisikan pada skala negara, 

dengan perspektif ekonomi yang luas dan disagregasi 

sektoral yang memastikan bahwa teknis, sosial dan 

ekonomi nasional prioritas dan keadaan secara eksplisit 

dipertimbangkan. Kedua, DDP mempertimbangkan 

kerangka waktu jangka panjang (untuk tahun 2050) dan 

memberikan deskripsi eksplisit tentang lintasan dari 

sekarang ke tujuan jangka panjang untuk 

menginformasikan urutan keputusan di berbagai 

cakrawala waktu, dan terutama konsistensi jangka 

pendek kebijakan dan tindakan dengan dekarbonisasi 

mendalam jangka panjang. Ketiga, DDP memberikan 

informasi rinci dan eksplisit tentang seberapa dalam 

dekarbonisasi dapat terjadi. Transformasi terperinci 

dijelaskan untuk semua pasokan energi dan penggunaan 

akhir sektor menurut tiga komponen utama 

dekarbonisasi: efisiensi energi, dekarbonisasi pembawa 

energi (misalnya listrik) dan beralih ke energi rendah 

karbon bentuk seperti listrik dalam penggunaan akhir. 

DDPP adalah inisiatif global kolaboratif yang tujuan 

awalnya adalah untuk menunjukkan bagaimana individu 

negara dapat membangun jalur 28C-konsisten. mulai dari 

awal 2016, DDPP terdiri dari para peneliti terkemuka dan 

institusi yang mewakili enam belas negara industri dan 

negara-negara berkembang, yang mencakup 74% dari 

energi global yang terkait Emisi GRK: Australia, Brasil, 

Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, 

Jepang, Meksiko, Rusia, Afrika Selatan, Korea Selatan, 

Inggris, dan AS. Proyek DDPP telah menunjukkan 

seberapa dalam dekarbonisasi konsisten dengan + 28 

derajat Celsius secara teknis dimungkinkan dalam satu 

set negara yang mewakili 74% dari sistem energi global 

emisi. 

Hal ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan investasi, 

sebagian besar merupakan pengalihan investasi dari 

infrastruktur padat karbon dan peralatan. Ada tiga 

komponen utama untuk rencana masa depan untuk: 

DDPP: ekspansi, keterlibatan dan penelitian. Sesuai 

gagasan bahwa setiap negara atau wilayah berdaulat 

membutuhkan DDP, direncanakan untuk memperluas 

metodologi DDPP ke yang lain negara, khususnya negara 

berkembang dan negara berkembang yang mungkin 

tidak memiliki sumber daya domestik yang cukup. Ini 

akan melibatkan pembuatan dan penyebaran DDPP 

tingkat pemula untuk memungkinkan negara- negara 

berkapasitas rendah baru untuk bergabung, juga sebagai 

sharing pengetahuan dari pengalaman DDPP. 

Salah satu tujuan utama dari proyek ini adalah untuk 

secara langsung terlibat dengan dekarbonisasi 

mendalam internasional dan nasional pemangku 

kepentingan untuk membantu mereka membangun DDP 

untuk membantu struktur perdebatan kebijakan lokal 

dalam perspektif pemecahan masalah. Meskipun 

masalah ini berhubungan dengan beberapa topik 

penelitian diangkat oleh DDPP, masih banyak penelitian 

yang harus dilakukan. 

Lebih banyak analisis diperlukan untuk mengeksplorasi 

biaya dekarbonisasi untuk industri berat, transportasi 

barang. Dampak makroekonomi secara keseluruhan 

(PDB, kesejahteraan dan struktur ekonomi) ditangani 

oleh hanya beberapa dari tim negara (lihat juga penelitian 

Bataille et al. 2016; Pye & Bataille 2016), dan tantangan 

untuk menganalisis perubahan mendasar dalam struktur 

ekonomi belum dikuasai dalam pemodelan. Perubahan 

operasional dan konsumsi perilaku, gaya hidup dan 

organisasi spasial (terutama urbanisasi) semuanya 

merupakan pendorong penting emisi dan memiliki 

diperlakukan hanya secara kualitatif di tingkat global atau 
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sebagai skenario asumsi. Singkatnya, DDP dan DDPP 

dirancang untuk membantu pemangku kepentingan 

domestik dan pengambil keputusan terlibat dalam diskusi 

dan negosiasi untuk mencapai tujuan politik yang 

diperlukan konsensus untuk melanjutkan kebijakan iklim 

nasional jangka pendek yang konsisten dengan 

dekarbonisasi jangka panjang tujuan yang diabadikan 

dalam Perjanjian Paris. 

Membahas teknologi biogas, sektor perkebunan dan 

pertanian dapat bersinergi dalam upaya dekarbonisasi. 

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Getnet, et al, (2021) dari artikel yang berjudul, “Teknologi 

biogas dalam penghematan kayu bakar dan 

pengurangan emisi karbon di selatan Ethiopia”, dinyatakan 

bahwa sebagian besar masyarakat pedesaan di negara 

berkembang, sangat bergantung pada biomassa 

tradisional untuk memasak dan penerangan. Selain itu, 

sebagian besar lahan hutan telah diubah menjadi jenis 

penggunaan lahan lain seperti lahan pertanian menjadi 

masalah serius. pengurangan emisi GRK yang relatif lebih 

tinggi per instalasi biogas domestik. Sebagian besar 

rumah tangga menggunakan kayu bakar sebagai sumber 

energi utama untuk memasak di wilayah studi. Di sisi lain, 

peralihan penggunaan energi ke biogas membuat para 

pengadopsi teknologi tersebut mengonsumsi kayu bakar 

dalam jumlah yang lebih sedikit sehingga mengurangi 

tekanan terhadap deforestasi dan degradasi hutan. 

Alasan di balik ini adalah untuk mengurangi 

ketergantungan mereka pada kayu bakar. Rata- rata 

konsumsi kayu bakar per rumah tangga per hari dan rata-

rata konsumsi kayu bakar per kapita per hari 

menunjukkan perbedaan yang signifikan antara 

pengguna teknologi biogas dan bukan pengguna 

teknologi biogas. Hal ini akan berdampak besar pada 

jumlah biogas yang dihasilkan. Selanjutnya, hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini menunjukkan potensi 

penghematan kayu bakar dan pengurangan emisi karbon 

masing-masing sebesar 1423,06 kg dan 2,1 ton CO2e 

perbiogas plant per tahun. Hal ini menunjukkan peran 

penting teknologi biogas dalam mengurangi 

emisi karbon dan dampak perubahan iklim. Secara 

umum, instalasi biogas ditemukan sebagai teknologi yang 

menjanjikan untuk ketahanan energi pedesaan, 

konservasi hutan, dan pengurangan emisi karbon. para 

ahli di bidang energi biogas harus bekerja dalam 

konsorsium dengan para ahli di bidang pertanian, 

kehutanan, dan lingkungan dalam adopsi teknologi 

biogas berkelanjutan untuk mengurangi penghijauan dan 

mitigasi perubahan iklim. Penyelidikan lebih lanjut harus 

fokus pada penyelidikan jumlah emisi metana yang 

dikurangi dengan menggunakan teknologi biogas. 

 

C. Diskusi 

a. Program Dekarbonisasi pada PTPN 

Indonesia dalam kepresidenan G-20 bertemakan 

“Recover Together, Recover Stronger” berkomitmen 

untuk membangun kesepakatan ekonomi, sosial, 

kesehatan lingkungan demi kepentingan nasional hingga 

internasional. Untuk itu salah satu langkah yang harus 

dilakukan bagi sektor pertanian (sub sektor perkebunan) 

dan sektor kehutanan adalah penerapan ekonomi sirkular 

dalam pola bisnis perkebunan. Momentum 

kepemimpinan ini harus dimanfaatkan Indonesia dalam 

mengarahkan dan menentukan arah tata kelola ekonomi 

global. 

Sejalan dengan upaya tersebut, dalam pertemuan COP 

26 di Glasgow, Skotlandia pada bulan lalu, Presiden 

Jokowi telah menekankan bahwa salah satu cara 

pengurangan karbon adalah program dekarbonisasi. 

Dekarbonisasi adalah langkah utama dalam mengurangi 

perubahan iklim. Dekarbonisasi adalah proses 

menghilangkan atau mengurangi keluaran emisi karbon 

dioksida (CO2) dari suatu aktivitas ataupun perekonomian. 

Tujuannya adalah membatasi emisi karbon dioksida 

sesegera mungkin. Program ini merupakan solusi yang 

harus melibatkan semua orang, termasuk pemerintah, 

dan berbagai perusahaan terutama penghasil emisi 

karbon. 

Komitmen PTPN V untuk program energi hijau dan 

dekarbonisasi telah dilakukan melalui pembangunan 

pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) Terantam. 

PLTBg ini mampu menekan biaya produksi hingga Rp 

2,4 miliar per 

tahun juga berkontribusi menekan angka gas rumah 

kaca sebesar 352,45 CO2eq.  Selain itu, PLTBg ini dapat 

memurnikan gas metane. Sehingga hasilnya cocok 

untuk kendaraan ataupun gas rumah tangga. Ditambah 

lagi, PTPN V juga akan segera  mengoperasikan   empat 

pembangkit biogas co-firing yang dapat dimanfaatkan 

sebagai energi pengganti cangkang pada boiler Pabrik. 

Beberapa PKS PTPN V yang bersertifikat International 

Sustainability  & Carbon Certification telah diukur dan 

terdokumentasi memiliki ambang batas gas rumah kaca 

jauh di bawah kadar normal (Amalia Nur Fitri, PTPN V 

Perkuat Green Energy melalui Dekarbonisasi. 

Industri.kontan.co.id. 

https://industri.kontan.co.id/news/ptpn-v-perkuat-green-

energy-melalui-dekarbonisasi (diakses Desember 7, 

2021). 

https://industri.kontan.co.id/news/ptpn-v-perkuat-green-energy-melalui-dekarbonisasi
https://industri.kontan.co.id/news/ptpn-v-perkuat-green-energy-melalui-dekarbonisasi
https://industri.kontan.co.id/news/ptpn-v-perkuat-green-energy-melalui-dekarbonisasi
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Dari program yang terlaksana ini perlu didukung karena 

salah satu langkah dalam proses pemulihan ekonomi 

pasca pandemi serta bagian dari skenario nol emisi. 

PTPN V tengah memenuhi prinsip dengan pendekatan 

yang komprehensif lintas sektor. Karena skenario yang 

terpenuhi tidak hanya mengupayakan produk energi 

terbarukan namun juga mengupayakan efisiensi energi 

sumber daya alam (Sejumlah Skenario Nol Emisi 

Disusun, Kompas, 29 April 2021, 

https://epaper.kompas.id/pdf/show/202104029) 

b. Perdagangan dan Pajak Karbon 

Indonesia bersama Malaysia tergabung dalam Dewan 

Negara-negara produsen Minyak Sawit (CPOPC) 

sepakat menerapkan strategi bersama untuk menangkis 

kampanye negatif oleh pasar di Eropa terkait dengan 

minyak kelapa sawit. Melalui momentum ini pun, 

kampanye advokasi global untuk membuktikan bahwa 

minyak sawit berkelanjutan bisa dipahami oleh beberapa 

negara dengan kajian ilmiah yang dapat dibuktikan 

Terdapat 755 sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil 

(ISPO) yang telah diterbitkan bagi PTPN dan perkebunan 

swasta untuk 5,8 juta hektar. Sementara hanya 20 

sertifikat yang diterbitkan bagi kelompok petani, koperasi, 

dan badan usaha milik desa untuk 0,18 persen dari total 

lahan yang ada. Sertifikat yang telah dikantongi ini 

menandakan bahwa lahan perkebunan tersebut tidak 

berada dalam kawasan hutan, pun perlu dipertahankan 

dengan perbaikan tata kelola perkebunan untuk 

meningkatkan produktivitas hasil perkebunan bukan 

dengan melakukan intensifikasi lagi (Tangkis Kampanye 

Negatif Sawit, Kompas, 06 Desember 2021, 

https://epaper.kompas.id/pdf/show/20211206) 

Pada kenyataannya juga, dari aspek hukum dan tata 

kelola lahan masih masuk kategori tidak berkelanjutan 

untuk kelompok petani dan lainnya. Hal ini perlu 

diperhatikan, karena jika tidak mempengaruhi legalitas 

kebun dari pekebun swadaya karena sebanyak 76,64 

persen kebun sawit petani masuk dalam kawasan hutan 

(Kompas, 22 September 2021). Perlu adanya 

pendampingan pemerintah dan perusahaan kepada 

masyarakat dalam menangani hal ini. Supaya tidak 

menjadi bumerang sendiri bagi kita bersama. 

Fokus kembali pada upaya energi baru terbarukan dalam 

mengurangi emisi karbon. Diperlukan komitmen dari 

semua pihak untuk meminimalisasi emisi karbon. 

Misalkan, melalui program perencanaan corporate social 

responsibility (CSR), perusahaan perkebunan dapat 

mendampingi kelompok tani dalam menggunakan energi 

terbarukan biogas. Sehingga dapat memacu petani lain 

untuk menggunakan energi serupa. Perlu untuk 

mendalami energi baru terbarukan sehingga dapat 

menjadi fokus komitmen Indonesia di masa depan. 

Pemberlakuan perdagangan karbon dan penerapan 

pajak karbon juga sudah mulai didengungkan. Dengan 

adanya perdagangan karbon, dapat memberikan dana 

mitigasi kepada negara yang menghasilkan rendah 

karbon. Dengan adanya pajak karbon, dapat memberikan 

pendapatan pada negara karena termasuk dalam 

pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Karena seperti 

yang kita tahu, bahwa penyebab terbesar emisi karbon 

adalah alih fungsi hutan untuk kepentingan non 

kehutanan. Perubahannya menyumbang 48 persen emisi 

karbon. Oleh karena itu pajak karbon harus diarahkan 

pada sektor ini (Pretty Luci, “Indonesia Melalui Biodiesel 

dalam Perdagangan Karbon Dunia,” (Bogor: Radar Opini 

Perkebunan, 2021), 1). 

 

Gambar 5: Negara Penghasil Emisi Karbon terbesar 

pada 2020  
*Litbang Kompas, e-paper Kompas tanggal 13 November 2021 (akses Desember 07, 

2021) 

c. Ekonomi Sirkular 

Indonesia juga termasuk sebagai negara penghasil emisi 

karbon terbesar pada tahun 2020. Oleh karena itu untuk 

mengurangi dampak terhadap lingkungan, penerapan 

ekonomi sirkular 5R (reduce, reuse, recycle, recovery, 

dan repair) harus segera diterapkan. Melalui anak 

perusahaan Holding PTPN III yaitu PTPN V, telah 

dilakukan pemanfaatan energi baru terbarukan atau 

green energy sebagai bagian mendukung program 

pemerintah dalam menekan emisi karbon menuju net 

zero emissions (NZE) sebagaimana yang telah 

dipaparkan sebelumnya. Hal tersebut adalah langkah 

konkret awal yang harus dikembangkan. Program reduksi 

emisi tersebut untuk mengurangi potensi gas rumah kaca 

dalam satu siklus budidaya perkebunan mulai dari 

pengambilan raw material, proses produksi, hingga 

pengelolaan limbah (Holding Perkebunan Perkuat Energi 

Terbarukan Dukung Dekarbonisasi. 

 (Antaranews.com, 

https://www.antaranews.com/berita/2466461/holding-

https://epaper.kompas.id/pdf/show/202104029
https://epaper.kompas.id/pdf/show/20211206
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perkebunan-perkuat-energi-, diakses Desember 7, 

2021). 

Namun hal ini memerlukan dukungan modal. 

Dekarbonisasi dianggap sebagai salah satu cara dalam 

menyelamatkan bumi dari perubahan iklim. Proses ini 

membutuhkan perubahan menyeluruh dan langkah-

langkah tambahan mulai dari sektor ke sektor dan dari 

industri ke industri. Dekarbonisasi bukanlah jalan yang 

mudah dan membutuhkan miliaran investasi. 

Beberapa negara maju tengah melirik dan tertarik untuk 

menggandeng dan bekerja sama dengan Indonesia 

dalam percepatan transisi menuju energi terbarukan di 

Indonesia. Perancis misalnya. Namun, perlu untuk 

diperhatikan investasi asing yang datang ke Indonesia. 

Apakah hal tersebut dapat benar-benar menguntungkan 

dan memberikan nilai tambah yang optimal bagi 

Indonesia? Kajiannya harus jelas, berapa persen yang 

diperoleh Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan 

tenaga kerja, pendapatan negara melalui pajak, hingga 

pada keuntungan bagi perusahaan melalui dividen atau 

laba ditahan untuk dimanfaatkan sebagai modal 

berinovasi. Perlu untuk menetapkan peta jalan yang 

berisikan target nasional dan strategi dengan 

memperhatikan infrastruktur teknologi dan rantai pasok 

fasilitas pendukung program dekarbonisasi (Perancis 

Minati Energi Hijau, Kompas, 26 November 2021, 

https://epaper.kompas.id/pdf/show/20211126) 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, sudut pandang, artikel, 

maupun komentar dari para ahli sesuai dengan tahapan 

sistematikal review yang telah disampaikan sebelumnya 

dan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dibangun, 

maka berdasarkan hasil peneliti Bataille dalam konsep 

Deep Decarbonization Pathways Project yang 

menyatakan bahwa ada tiga komponen utama untuk 

rencana masa depan iklim sehat melalui ekspansi, 

keterlibatan dan penelitian. Tentu proses yang dilalui pun 

panjang seperti yang dipaparkan penelitian Yuru, et, al. 

Penelitian Yadanar juga menjelaskan secara rinci tentang 

pemodelan dalam memproyeksikan ketersediaan lahan di 

masa depan untuk tujuan hutan tanaman, model 

penggunaan lahan untuk hutan alam dan hutan tanaman 

Myanmar. Penelitian ini mengelompokkan tiga jenis 

kategori hutan pertama ke dalam hutan konversi di mana 

konversi lahan untuk pertanian, urbanisasi, dan tujuan 

pembangunan lainnya  yang dapat terjadi. 

Didukung pendapat dari para ahli tersebut, untuk dapat 

meningkatkan daya saing nasional, Plantation & Forestry 

Institute melalui lima program prioritas utama BUMN yaitu 

sebagai berikut: 1) Nilai Ekonomi dan Sosial untuk 

Indonesia; 2) Inovasi Model Bisnis; 3) Kepemimpinan 

Teknologi; 4) Peningkatan Investasi dan 5) 

Pengembangan Talenta. Sehingga upaya, langkah 

sinergitas perkebunan dan kehutanan yang harus 

diperhatikan adalah: 

a. Produksi dan hasil produk riset 

Pada tahun 2030, diharapkan bahwa sebanyak 30 miliar 

ton CO2eq terpangkas jika suhu Bumi diharapkan tidak 

naik lebih dari 1,5 derajat Celsius. Kenyataannya, 

menurut pengamat perubahan iklim, dengan target 

penurunan emisi 29-41 persen itu, Indonesia masih 

berada di luar jalur 1,5 derajat Celsius. Dari hal ini sangat 

perlu dilakukan target penurunan emisi yang lebih serius 

dan ambisius. Jangan sampai kita terlambat. Dari sektor 

kehutanan bersinergi dengan sektor pertanian dapat 

fokus mengelola lahan gambut yang luasnya berkisar 15 

juta hektar itu agar produktif dan tidak mempengaruhi 

produk akhir yang dihasilkan. 

Pernyataan dari KESDM pada 2015 mengatakan bahwa 

total emisi gas rumah kaca mulai dari sektor perubahan 

pemanfaatan lahan hingga biodiesel berada pada rentang 

angka 2,67 kg CO2eq /L hingga 7,09 kg CO2eq /L untuk 

pengimplementasian B20. Jenis tanahlah yang menjadi 

salah satu faktor pembeda produk biodiesel ini. Biodiesel 

yang dihasilkan dari kebun di lahan gambut 

menghasilkan lonjakan emisi gas rumah kaca 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 

gas rumah kaca biodiesel. Hal ini perlu diperhatikan oleh 

dari kalangan peneliti dan akademis. 

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 (Hartono dan 

Irsyad, 2011). 

Bagaimana para pelaku hulu hingga hilir dapat 

menciptakan produk yang rendah karbon. Langkah-

langkah yang perlu didukung bisa dengan memfasilitasi 

rantai pasok global ramah iklim, mempercepat 

dekarbonisasi ekonomi dengan penyediaan infrastruktur 

sumber energi terbarukan. Perlu membuat kajian yang 

tepat mengenai pemberlakuan pajak karbon pada 

komoditas, seperti kelapa sawit karena akan memicu 

kenaikan biaya produksi, investasi, dan harga produk. 

https://www.antaranews.com/berita/2466461/holding-perkebunan-perkuat-energi-terbarukan-dukung-dekarbonisasi
https://epaper.kompas.id/pdf/show/20211126
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Mengingat produk-produk hasil olahannya bisa 

mendatangkan ekses negatif. 

Saat ini Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif 

antara Indonesia dan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa 

atau IE-CEPA telah dibangun. Hambatan yang akan 

dihadapi di Indonesia karena pertimbangan kualitas 

produk yang memperhatikan aspek lingkungan hidup 

dan berkelanjutan. Masih banyak hambatan lagi. Salah 

satunya juga Renewable Energy Directive (RED) II serta 

beberapa negara yang belum mendukung gagasan 

bersama ini, yaitu China dan India. 

Pernyataan Ralph untuk memiliki kesabaran dalam fokus 

pada percepatan bukan untuk menanti “Tidak bisakah 

Anda menunggunya, seperti yang dilakukan Alam dan 

Tuhan?” saya ragu ini bukanlah hal yang tepat. Jika 

diakumulasikan kontribusi penurunan emisi gas rumah 

kaca secara nasional dari semua negara tak terpenuhi 

sesuai dengan yang telah dituangkan dalam Persetujuan 

Paris. Untuk itu transparansi data dan sinergitas program 

sertifikasi lahan (bukan hutan) dan pengolahan industri 

hilir melalui riset perkebunan yang tepat harus semakin 

digencar. 

b. Teknologi dan Aplikasi Emisi 

Setiap sektor dapat berperan mengurangi emisinya 

masing-masing. Untuk itu penting untuk melakukan 

pengukuran yang nyata dalam upaya menurunkan emisi. 

Pembuatan aplikasi perhitungan emisi karbon dan 

polutan yang dikeluarkan dari aktivitas perkebunan dan 

kehutanan. Penawaran opsi cara mengurangi polusi dan 

menghitung berapa kebutuhan pohon yang akan ditanam 

untuk menyerap emisi. Begitu juga perhitungan 

penggunaan transportasi, aktivitas industri pabrik hingga 

pengolahan lahan ahli fungsi. 

Pada aplikasi, penghitungan emisi didasarkan juga pada 

data atau kajian ilmiah yang berasal dari pendapat dan 

catatan para ahli bidang kesehatan lingkungan. Pada 

aplikasi yang dibangun harus mengutamakan mekanisme 

kerja yaitu perhitungan emisi, pengurangan emisi, 

penyerapan emisi disesuaikan dengan penanaman 

pohon. Penanaman pohon dapat melibatkan masyarakat, 

petani sekitar agar mengedukasikan hal tersebut guna 

menumbuhkan kesadaran bersama dalam menjaga Bumi 

dan lingkungan. Pohon yang ditanam pun harus melalui 

tahap pemilihan yang tepat. Dalam arti 

mempertimbangkan jenis pohon dengan kapasitas 

penyerapan CO2 per pohon yang tinggi, penghitungan 

jumlah pohon dan biaya penyerapan emisinya. Sehingga 

lahan hutan yang akan ditanami pohon pun dapat efektif 

dan pemanfaatannya efisien. Tidak asal menanam saja. 

Tentu dengan diterapkannya teknologi ini dapat menekan 

biaya operasional perusahaan. 

Selain itu, sesuai dengan komitmen Indonesia dalam 

Nationally Determined Contribution (NDC), perlu untuk 

menganalisis kebutuhan pohon yang akan ditanam 

hingga mencapai target pada tahun 2030. Melakukan 

perhitungan sebaran pohon yang dibutuhkan yang 

disesuaikan dengan konsep tata ruang kehutanan dan 

perkebunan. 

Menurut penelitian yang dilakukan Mamat (2010), 

dinyatakan terdapat dua kelompok data yang 

dikumpulkan yaitu: data manfaat hutan tanaman dan data 

biaya pembangunan hutan tanaman. Data manfaat hutan 

tanaman terdiri dari: manfaat nilai kayu, nilai jasa hutan 

tanaman dalam mengurangi emisi dari lahan gambut 

serta data jasa penyerapan gas CO2. Data biaya 

merupakan total biaya pembangunan dan pemeliharaan 

hutan tanaman. Salah satu jenis vegetasi pohon utama 

yang dapat ditanam yaitu Acacia crassicarpa dengan 

melakukan analisis kelayakan aktivitas guna mencegah 

kerugian perusahaan (Mamat Rahmat, “Evaluasi Manfaat 

dan Biaya Pengurangan Emisi Serta Penyerap Karbon 

Dioksida Pada Lahan Gambut di HTI PT . SBA WI,” Jurnal 

Bumi Lestari 10, No. 2 (2010): 275-284). 

Dihubungkan dengan limbah perkebunan, yaitu dari 

komoditas kelapa sawit, biomassa yang dihasilkan adalah 

cangkang kelapa sawit. Menurut penelitian Ris (2012) 

penting melakukan penanaman pohon yang memiliki 

potensi nilai biomassa yang tinggi pada kawasan areal 

hutan. Setelah melakukan analisis potensi biomassa dan 

kandungan karbon, jenis akasia cocok untuk ditanam (Ris 

Hadi Purwanto, Rohman, Ahmad Maryudi, Teguh 

Yuwono, Dwiko Budi Permad, dan Makmun Sanjaya, 

“Potensi Biomasa dan Simpanan Karbon Jenis-Jenis 

Tanaman Berkayu di Hutan Rakyat Desa Nglanggeran, 

Gunung Kidul, DIY,” Jurnal Ilmu Kehutanan 6, No. 2 

(2012): 128-141). 

c. Pembangunan rendah karbon 

Pertama, sejalan dengan komitmen PTPN V melalui 

pembangunan pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg), 

masih belum mencapai realisasi. Pada tahun 2019, 

kapasitas terpasang biogas ditargetkan sebesar 489,8 

juta meter kubik. Indonesia memiliki potensi dari biogas 

namun masih belum dikembangkan secara optimal. 

Padahal biogas ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan 

rumah tangga masyarakat. Pembangunan rumah biogas 

cocok dikembangkan di wilayah terpencil di Indonesia 

untuk mendukung percepatan penyediaan energi. 

Masyarakat jadi tidak merambah hutan untuk 

mendapatkan kayu bakar, sekaligus masyarakat yang 

tinggal di sekitar hutan dapat hidup sejahtera. 

Penelitian yang mendukung pernyataan di atas dilakukan 

oleh Nthaduleni, et al (2018) berjudul “Potensi Biogas 

Sebagai Sumber Terbarukan Energi: Studi Kasus Afrika 
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Selatan.” dapat memberikan energi bersih dan murah 

yang bebas partikulat, dan meningkatkan kesuburan 

tanah. Pencernaan anaerobik dapat secara signifikan 

menurunkan emisi gas rumah kaca, dan memecahkan 

masalah sanitasi dengan meningkatkan kebersihan 

pertanian, yang dapat diubah menjadi energi yang dapat 

membantu meringankan kebutuhan energi rumah 

tangga. Penggunaan teknologi memiliki manfaat yang 

kuat dalam hal kesehatan masyarakat melalui penyediaan 

energi yang lebih bersih, pengurangan dalam konsumsi 

bahan bakar kayu. 

Ditambah lagi banyaknya lumpur limbah yang dihasilkan 

dari proses produksi dapat dikurangi melalui proyek 

biogas sehingga menyelesaikan masalah lumpur dan 

pengelolaannya. Hal ini tentu dapat mempengaruhi 

kualitas air tanah yang tersimpan dalam akar pepohonan. 

Tingkat kesadaran dan pengetahuan masih rendah dalam 

pemerintah, sektor publik dan swasta. Mungkin, salah 

satunya tantangan terbesar adalah pendidikan tentang 

teknologi yang menghambat kemajuannya. Untuk sektor 

mana pun untuk dibeli penggunaan teknologi, ada 

kebutuhan untuk mendidik masyarakat pada 

kelangsungan hidup, keberlanjutan serta sosial, manfaat 

lingkungan dan ekonomi dari teknologi. 

Komunitas pedesaan yang menghadapi lebih banyak 

tantangan energi dan bergantung pada kayu bakar dan 

kebutuhan biomassa tradisional lainnya orientasi dan 

pendidikan yang memadai tentang hal yang diinginkan 

teknologi. Masalah lainnya adalah tidak semua material 

dan keterampilan yang tersedia secara lokal, maka 

pembangunan digester berjalan lambat. Selain itu, orang 

tidak mau berbagi digester terpusat, dengan demikian, 

digester rumah tangga tunggal berfungsi lebih baik tetapi 

tidak ekonomis dalam hal biaya. Hukum, regulasi, biaya 

legal dan lisensi yang mahal untuk skala besar digester 

juga menghambat proliferasi teknologi ini. 

Dengan demikian, lembaga akademik harus didanai 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang 

teknologi, sementara juga mempromosikan teknologi di 

sekolah dasar, sekolah menengah tingkat, serta di 

sekolah teknik dan kejuruan, untuk membantu dalam 

pemeliharaan dan pemantauan proyek, sementara 

keyakinan sosial dan budaya seperti norma etika, 

hambatan dan stigmatisasi penggunaan digester dari 

manusia dan kotoran hewan harus diabaikan. 

Selain itu kandungan utama dalam biogas adalah 

metana, hidrogen, nitrogen dan karbon dioksida. 

Keberadaan pohon dan hutan di sekitar pembangkit 

dapat menetralisir udara sekitar hutan yang tercemar. 

Sedangkan bahan baku dari biogas itu sendiri berasal dari 

limbah minyak kelapa sawit. Potensi 479.920 meter kubik 

per hari limbah sawit di Indonesia dapat menghasilkan 

listrik 1.280 megawatt. Potensi ini harus dimanfaatkan 

dengan sebaik-baiknya (Biogas Belum Digarap Optimal, 

Kompas, 03 Juli 2021, 

https://epaper.kompas.id/pdf/show/20210703). 

Kedua, program Desa Peduli Gambut yang sudah mulai 

dibangun pemerintah masih mengalami banyak 

tantangan. Pasalnya, sebanyak 250.000 ha masih 

tumpang tindih dengan areal konsesi kehutanan dan 

perkebunan. Tentu hal ini tidak boleh dibiarkan sebab 

menjadi permasalahan sosial, ekonomi di tengah 

masyarakat. Penting bagi masyarakat untuk mengetahui 

batas kawasan guna menghindari tindakan ataupun 

ancaman kebakaran. (Jaga Desa Peduli Gambut, 

Kompas, 06 Juni 2021, 

https://epaper.kompas.id/pdf/show/20210606). 

Lahan gambut yang dimanfaatkan merupakan lahan 

terlantar dan pernah terbakar serta memiliki fungsi 

budidaya, bukan gambut yang punya fungsi lindung. 

Lahan gambut yang bisa dimanfaatkan itu bisa juga 

berada dalam kawasan hutan. Areal yang merupakan di 

luar fungsi lindung seperti kubah gambut dan kawasan 

konservasi. Pemerintah melalui badan restorasi gambut 

(BRG) telah melakukan pemetaan dimana terdapat jutaan 

area gambut berfungsi untuk budidaya yang bisa 

dimanfaatkan. Dengan kejelasan ini pun, dapat 

mengurangi persepsi buruk masyarakat bahwa 

perkebunan dilakukan berada dalam kawasan hutan atau 

lahan gambut (Gambut Jadi Sasaran Lahan Pangan, 

Kompas, 30 April 2021, 

https://epaper.kompas.id/pdf/show/20210430). 

Menghentikan pengeringan lahan gambut. Untuk 

membudidayakan kelapa sawit atau akasia di atas lahan 

gambut, arealnya perlu dikeringkan terlebih dahulu. Pada 

saat permukaan gambut menjadi kering, menyusut dan 

menjadi padat. Pada beberapa contoh ekstrem, kubah 

gambut akan runtuh. Perubahan ini menyebabkan proses 

oksidasi bahan organik yang disimpan di dalam tanah 

meningkat dan emisi CO2 tinggi. Laporan dari PEACE 

memperkirakan bahwa pengeringan gambut 

berkontribusi sebesar 17% dari emisi nasional. Karena 

itu, menghentikan pengeringan gambut akan 

berkontribusi penting dalam pengurangan emisi nasional. 

Berbagai kegiatan lain di atas gambut yang dikeringkan, 

misalnya mengairi kembali areal yang dikeringkan, dapat 

membalikkan emisi dan menyerap karbon (Couwenberg 

dkk. 2009) Louis V. Verchot, Elena Petkova, Krystof 

Obidzinski, Stibniati Atmadja, Elizabeth L. Yuliani, Ahmad 

Dermawan, Daniel Murdiyarso, dan Salwa Amira. 

“Mengurangi Emisi Kehutanan di Indonesia,” 

https://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BVerc

hot0101i.pdf (diakses Desember 7, 2021). 

Perlu studi dekarbonisasi mendalam (deep 

decarbonization). Studi ini dibutuhkan untuk dapat 

melakukan transisi ke ekonomi-rendah karbon dan 

https://epaper.kompas.id/pdf/show/20210703
https://epaper.kompas.id/pdf/show/20210606
https://epaper.kompas.id/pdf/show/20210430
https://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BVerchot0101i.pdf
https://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BVerchot0101i.pdf
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mencapai target yang telah disepakati yaitu membatasi 

peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi global 

kurang dari 2°C. Hal ini akan membutuhkan transformasi 

sistem energi hingga pertengahan abad ini melalui 

penurunan tajam intensitas karbon di semua sektor 

ekonomi, suatu transisi yang disebut “deep 

decarbonization” (dekarbonisasi mendalam) sesuai 

penelitian Bataillle, et al (2016) (FGD Penerapan Teknologi 

Rendah Karbon Terkait Penurunan Emisi GRK di Bidang 

Energi. 

http://ditjenppi.menlhk.go.id/component/content/article?i

d=2656:fgd-penerapan- teknologi-rendah-karbon-terkait-

penurunan-emisi-grk-di-bidang-energi (diakses 

Desember, 14, 2021) 

Merujuk pada penelitian Yadanar, et al yang dapat 

berkontribusi pada sektor kehutanan Indonesia yaitu 

dengan melakukan pemodelan hutan tanaman. Dengan 

melakukan pemodelan pada hutan tersebut, luas hutan 

tanaman diperkirakan meningkat. Selain itu bioenergi 

dari hutan tanaman cepat tumbuh. Bioenergi ini dapat 

digunakan sebagai pengganti penggunaan bahan bakar 

fosil seperti batu bara, sekitar 507,9 Tg CO2 yang dapat 

dikurangi dari pembakaran batu bara antara tahun 2000 

dan 2040. Ditambah lagi, studi kasus di Brasil maupun 

studi saat ini menemukan bahwa sebagian dari 

hilangnya kawasan hutan mereka telah digantikan oleh 

perolehan hutan tanaman yang dapat menghilangkan 

sejumlah besar emisi dari sektor emisi GRK negara 

tersebut. Seperti yang diilustrasikan pada gambar di 

bawah ini, dimana hutan Indonesia berpotensi dalam 

pengembangan bioenergi. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 6: Pembangkit Listrik di Dunia (Sumber: 

Kompas*) 
*Litbang Kompas, e-paper Kompas tanggal 13 September 2021 (akses Desember 14, 

2021) 

d. Pengembangan Talenta dan Ekonomi Hijau 

Sebagai negara berpenduduk tinggi dengan tingkat 

populasinya sebanyak 272.229.372 jiwa, tentu 

ketersediaan lapangan kerja sangat dibutuhkan. Untuk 

sampai pada bonus demografi pada 2035, dari sekarang 

kita harus memikirkan langkah strategis agar masa emas 

tersebut dimanfaatkan dan tidak sia-sia. Sektor primer 

seperti pertanian hingga perkebunan dan kehutanan 

berkontribusi 50-60 persen pada PDB nasional. Sektor 

tersebut merupakan lapangan usaha dengan jumlah 

tenaga kerja terbanyak. Apalagi dengan digaungkannya 

komitmen atas kesepakatan perubahan iklim, Organisasi 

Buruh Internasional (ILO) telah memperkirakan sebanyak 

http://ditjenppi.menlhk.go.id/component/content/article?id=2656%3Afgd-penerapan-teknologi-rendah-karbon-terkait-penurunan-emisi-grk-di-bidang-energi
http://ditjenppi.menlhk.go.id/component/content/article?id=2656%3Afgd-penerapan-teknologi-rendah-karbon-terkait-penurunan-emisi-grk-di-bidang-energi
http://ditjenppi.menlhk.go.id/component/content/article?id=2656%3Afgd-penerapan-teknologi-rendah-karbon-terkait-penurunan-emisi-grk-di-bidang-energi
http://ditjenppi.menlhk.go.id/component/content/article?id=2656%3Afgd-penerapan-teknologi-rendah-karbon-terkait-penurunan-emisi-grk-di-bidang-energi
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14,2 juta lapangan kerja baru akan diperdayakan pada 

tahun 2030. 

Ditambah lagi adanya sinergitas dari investasi asing 

dalam proyek energi terbarukan dapat menyediakan 2-5 

kali lapangan kerja lebih banyak ketimbang aktivitas 

energi fosil. Oleh karena itu, mendekati puncaknya masa 

bonus demografi, kesempatan ini harus difokuskan dalam 

peningkatan produktivitas tenaga kerja. Kemajuan 

teknologi pertanian dan kehutanan penting diadopsi 

secara berkelanjutan untuk dapat bertahan di tengah 

gejolak global. Seiring berjalannya proses tersebut, 

keahlian SDM pun harus ditingkatkan melalui pendidikan 

dan pengembangan talenta, mengingat mayoritas dari 

tenaga kerja di Indonesia masih didominasi dari lulusan 

sekolah dasar. Meskipun sebagai penggerak hulu dari 

sektor pertanian, tetap saja pendidikan itu sangat penting. 

Petani tidak hanya mengandalkan tenaga untuk 

merambah semak, mencangkul lahan, dan sebagainya. 

Melainkan mereka juga harus tahu dalam perawatan bibit 

(benih), penentuan kadar pupuk, hingga penentuan 

waktu panen yang tepat. Ini adalah perhatian bahwa 

permasalahan bidang pertanian harus ditangani dari hulu 

hingga hilir. 

Potensi lapangan kerja saat transisi 100 persen ke energi 

terbarukan, dimana  pada tahun 2030 dari sektor biogas 

ada sebanyak 12.947 orang dan dari sektor biomassa 

sebanyak 4.630 orang diprediksi akan diberdayakan. 

Sebagian masyarakat yang banyak tinggal di sekitar 

hutan dan perkebunan harus mendapatkan 

pengembangan talenta agar dapat memanfaatkan 

teknologi dengan baik. Pemerintah juga dapat konsisten 

dalam membangun transisi ekonomi rendah karbon 

melalui pembiayaan energi baru terbarukan dari berbagai 

investor atau pun sektor swasta. 

 

Gambar 7: Potensi Lapangan Kerja Saat Transisi 100 

Persen ke Energi Terbarukan  
*Litbang Kompas, e-paper Kompas tanggal 21 September 2021 (akses Desember 16, 

2021) 

(Kebijakan Belum Progresif, Kompas, 21 September 

2021, https://epaper.kompas.id/pdf/show/20210921). 

Dari SLR ini dapat disimpulkan jawaban atas pertanyaan 

yang telah dirangkai pada tabel pertanyaan penelitian. 

Dimana terdapat 7 artikel ilmiah yang menjadi fokus 

narasi peneliti. Jurnal yang paling banyak membahas 

penurunan emisi adalah Science Direct. Peneliti Bataille 

termasuk peneliti yang aktif dalam mengkaji 

dekarbonisasi atau penurunan emisi karbon. Mayoritas 

data yang diolah bersifat kuantitatif dan penelitian 

eksperimental karena terlebih dahulu membuat model 

sebelum menentukan hasil dan kebijakan dari setiap 

negara dalam penelitian. 
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