
• Perkembangan industri kelapa sawit nasional selain berdampak positif pada sektor ekonomi juga mempunyai 
tantangan yang cukup besar dengan adanya isu lingkungan, terutama terkait dengan emisi gas rumah kaca akibat 
dampak aktivitas industri kelapa sawit. 

• Kesadaran yang meningkat akan pentingnya perlindungan lingkungan, dan dampak yang mungkin terkait dengan 
produk, baik dari segi produksi maupun penggunaan, telah meningkatkan minat dalam pengembangan metode 
untuk lebih memahami dan mengatasi dampak tersebut. Salah satu teknik yang dikembangkan adalah Life Cycle 
Assessment (penilaian siklus hidup).

• LCA dapat membantu dalam :

 a) mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja lingkungan dari 
suatu produk di berbagai titik dalam siklus hidup mereka,

 b) sebagai informasi bagi pengambil keputusan untuk perencanaan strategis, 
penentuan prioritas, produk atau proses desain atau desain ulang,

 c) marketing, misalnya penerapan skema ekolabel atau menghasilkan 
produk yang mempunyai deklarasi lingkungan.

• LCA membahas aspek lingkungan dan potensi dampak lingkungan (misalnya 
penggunaan sumber daya dan emisi ke lingkungan) sepanjang siklus hidup 
produk dari bahan baku sampai ke proses produksi, penggunaan, pengolahan 
limbah, daur ulang dan pembuangan akhir (cradle-to-grave).

• Berdasarkan ISO 14040, LCA terdiri atas 4 tahapan, yaitu :

 1) goal and scope definition; 

  Tujuan dan batasan kajian LCA harus ditentukan yang umum disebut 
system boundary. Selain itu functional unit juga harus ditentukan. 
Sebagai contoh kajian LCA di kebun kelapa sawit functional unit nya 
adalah 1 ton tandan buah segar (TBS) sedangkan LCA pada pabrik 
kelapa sawit, functional unitnya adalah 1 ton minyak sawit (CPO).

 2) life cycle inventory; 

  Inventori yaitu semua aspek terkait produksi baik input, proses dan 
output didata. Inventori data meliputi (1) bahan-bahan yang 
digunakan; (2) proses-proses yang dilalui; (3) emisi-emisi yang 
timbul selama proses produksi; dan (4) bahan bakar/energi yang 
digunakan di kebun dan pabrik kelapa sawit.

 3) life cycle impact assessment;

  Evaluasi dampak lingkungan, dimana dilakukan perhitungan 
terhadap emisi yang dihasilkan dari kegiatan di kebun dan pabrik 
dengan nilai faktor emisi merujuk pada kesepakatan nasional mapun 
internasional.

 4) life cycle interpretation

  Interpretasi dari hasil perhitungan dapat diketahui potensi pemanasan global, eutrofikasi dan asidifikasi dari 
kegiatan yang dievaluasi.

• Dengan melakukan kajian LCA selain diperoleh potensi dampak lingkungan, hasil LCA juga dapat 
digunakan oleh pengambil keputusan untuk melakukan mitigasi melalui upaya perbaikan 
baik dari segi input maupun proses sehingga dapat mengurangi dampak lingkungan 
yang dihasilkan oleh produk. 

(Tim Kelti. Rekayasa Teknologi & Pengelolaan Lingkungan)
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