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Abstrak: Industri semen di Indonesia berkembang dengan pesat, hal ini terlihat dari data produksi semen
yang meningkat dari 141 kg ditahun 2007 menjadi mencapai 200 kg per kapita ditahun 2011. Pulau Jawa
dengan jumlah penduduk tertinggi menyerap 55,2% dari kebutuhan semen di Indonesia. Tingginya
kebutuhan semen di Pulau Jawa menyebabkan sebagian besar industri semen mendirikan pabrik di Pulau
Jawa. Karbon dioksida dihasilkan melalui proses pembuatan semen. Ada tiga sumber utama sebagai
penghasil terbesar emisi karbon dioksida yaitu, proses kalsinasi, pembakaran bahan bakar fosil, dan
penggunaan energi listrik. Karbon dioksida yang dihasilkan oleh industri semen di lepaskan ke alam dan
merupakan salah satu penyebab dari pemanasan global. Secara alami karbon dioksida dapat terserap
melalui tiga cara yaitu fotosintesis, karstifikasi, dan oleh lautan. Penelitian sebelumnya menyatakan
bahwa hutan memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida sebesar 524,172 ton CO2/ha/th, dan karst
menurut penelitian sebelumnya memiliki kemampuan serap 50,91 m3/th/km2. Total produksi selama
tahun 2012 menghasilkan 26.921.591 ton CO2, atau 0,77 ton CO2/ton semen yang diproduksi
Kata kunci: Industri Semen, Emisi, (CO2), Pulau Jawa
PENDAHULUAN
Industri semen merupakan salah satu industri
yang berkembang pesat di Indonesia. Hal in tidak
terlepas dari pembangunan diberbagai sektor yang
terjadi di Indonesia. Sektor industri semen
merupakan salah satu penyumbang emisi karbon
dioksida. Gas karbon dioksida pada industri
semen, selain dihasilkan melalui pembakaran
bahan bakar juga akibat reaksi kimia pada proses
pembuatan klinker. Industri semen menduduki
peringkat pertama dari sektor industri yang
memberikan dampak pada peningkatan emisi GRK
yang berasal dari 2 sumber yaitu penggunaan
energi dan proses kalsisnasi dalam produksinya
dan merupakan sumber emisi terbesar ke 10 dari
sumber emisi GRK di Indonesia. Secara umum
industri semen di Indonesia mempunyai instensitas
emisi GRK sebesar 0,833 ton CO2/ton semen.
Lebih dari 50% kebutuhan semen terserap di Pulau
Jawa dan sisanya secara berurutan Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi dan lainnya. Semakin tinggi
kebutuhan akan semen, mendorong pertumbuhan
industri semen di Indonesia. Hal ini menjadikan
juga industri semen sebagai salah satu
penyumbang emisi gas karbon dioksida di
Indonesia khususnya di Pulau Jawa.
Karbon dioksida di alam dapat diserap
dengan melalui berbagai cara. Fotosintesis oleh
tumbuhan dalam ekosistem hutan diharapkan
mampu untuk menjadi penyeimbang gas karbon
dioksida di udara. Kemampuan ini tentunya
dipengaruhi oleh jumlah luasan hutan yang terus

berkurang. Selain fotosintesis oleh ekosistem
hutan, karbon dioksida juga diserap pada proses
sekuestrasi oleh ekosistem karst. Hujan asam
dengan kepekatan tinggi apabila jatuh pada daerah
batugamping, akan mengakibatkan pelarutan yang
selanjutnya dapat mengkristal dan membentuk
karst. Proses ini dikenal dengan istilah karstifikasi.
Penelitian ini bertujuan untuk menghitung
jumlah emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh
pabrik semen di Pulau Jawa
METODE PENELITIAN
Beberapa faktor yang menjadi acuan dan
pedoman dalam penelitian ini adalah emisi karbon
dioksida yang dihasilkan oleh pabrik semen, luas
hutan dan luas cadangan yang ada di Pulau Jawa.
Keduanya merupakan hal yang berpengaruh
terhadap jumlah karbon dioksida di udara. Karbon
dioksida di udara akan diserap oleh tumbuhan
sebagai bahan untuk fotosintesis, sedangkan
melalui karst melalui proses karstifikasi. Faktor
lain yang diperhitungkan adalah emisi karbon
dioksida yang dihasilkan oleh pabrik semen. Emisi
ini di hasilkan melalui beberapa proses,
diantaranya adalah proses pembakaran bahan bakar
fosil untuk sumber energi ataupun transportasi dan
proses kalsinasi. Emisi karbon dioksida dihitung
berdasarkan produksi masing-masing pabrik yang
berkaitan dengan kebutuhan bahan bakar, jumlah
semen yang dihasilkan dan proses kalsinasi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
a.

Keadaan Penduduk dan Kebutuhan Semen

Juta ton

Pulau Jawa dengan luas 129.438 km2
merupakan pulau terbesar ke lima di Indonesia,
namun demikian dari segi jumlahnya lebih dari
separuh penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa.
Penyebaran penduduk di Pulau Jawa tidak merata,
DKI Jakarta dengan luas daratan paling kecil
memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi
dibandingkan dengan provinsi lainnya sedangkan
Provinsi Jawa Timur yang terluas, tingkat
kepadatan penduduknya paling kecil. Tingginya
jumlah penduduk di Pulau Jawa yang mencapai
57,5 persen dari total penduduk Indonesia
menyebabkan pembangunan yang dilakukan
melebihi pembangunan di wilayah lainnya.
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dihasilkan dari proses kalsinasi total 14.451.513
ton CO2 atau 0,407 ton CO2 per ton semen
produksi. semakin jumlah klinker yang diproduksi
akan semakin banyak jumlah CO2 yang dilepaskan
di udara.
2.

Penggunaan Bahan Bakar
Penggunaan bahan bakar berupa Batubara,
Industrial Diesel Oil, ataupun Bahan Bakar
Alternatif dimaksudkan untuk menciptakan enegi
panas untuk pembakaran klinker. Nilai emisi
dihitung dengan menggunakan persamaan :
Emisi CO2(BB) = Energi BB(J) x faktor emisi(BB)
Jumlah emisi yang dihasilkan dari pemakaian
bahan bakar baik berupa batubara, Industrial
Diesel Oil, ataupun bahan bakar alternatif adalah
10.077.812,47 ton CO2. Jika dibuat perbandingan
dengan menggunakan klinker yang di hasilkan
maka nilai emisi dari sumber bahan bakar menjadi
0,355 ton CO2/ton klinker
3.

Emisi oleh Penggunaan Listrik
Perhitungan emisi menggunakan faktor
koefesien yang ditetapkan dalam IPPC sebesar
0.725 kg CO2/kWh. Perhitungan emisi CO2 dari
sumber pemakaian listrik diperoleh dari persamaan
berikut:

Gambar 1.Grafik Realisasi Konsumsi Pengadaan
Semen

Emisi CO2(listrik) = konsumsi listrik(kWh) x faktor
emisi(listrik)

Asosiasi
Semen
Indonesia
(2013)
menyampaikan konsumsi semen perkapita didalam
negeri terus meningkat dalam 5 tahun terakhir,
pada tahun 2007 kebutuhan semen perkapita
sebesar 141 kg dan meningkat menjadi 200 kg
pada tahun 2011 dengan Pulau Jawa menyerap
sebesar 55,2 %. Pertumbuhan konsumsi semen
secara umum ditetapkan sebesar 12% walaupun
pada kenyataannya bisa sampai 17,7% pada tahun
2011 dan turun menjadi 15% di tahun 2012.

Total emisi dari sumber pemakaian listrik
adalah sebesar 2.392.266,55 ton CO2 atau 0,084
ton CO2/ton klinker.

b.

Emisi Karbon Dioksida pada Industri
Semen di Pulau Jawa

1.

Kalsinasi
Pada proses kalsinasi dari masing masing
pabrik semen perhitungan emisi karbon dioksida
digunakan pendekatan jumlah klinker yang
diproduksi oleh masing-masing pabrik. Jumlah
emisi tersebut dihitung dengan persamaan :
Emisi CO2 (klinker) = Jumlah klinker(ton) x faktor
emisi(klinker)
Jumlah klinker yang dihasilkan jika
dibandingkan dengan produksi semen selama satu
tahun akan diperoleh nilai koefesien klinker
sebesar 0,798 atau 798 kg/ton semen. Emisi yang
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Dalam periode tahun 2012 pabrik semen di
Pulau Jawa memberikan kontribusi emisi karbon
dioksida sebesar 26.921.591 ton dari total
35.500.000 ton semen yang diproduksi atau ratarata 0,77 ton CO2 per ton semen yang di produksi.
PEMBAHASAN
Jumlah emisi gas karbon dioksida yang dapat
dihasilkan dari pabrik semen di Pulau Jawa selama
tahun 2012 sebesar 26.921.591 ton CO2. Jumlah
tersebut didapat dari produksi semen sebesar
35.500.00 ton atau dengan kata lain emisi karbon
dioksida yang dihasilkan sebesar 0,77 ton CO2 per
ton semen yang di produksi. Penyebab emisi
karbon dioksida pada proses pembuatan semen
diantaranya diperoleh dari proses kalsinasi sebesar
0,407 ton CO2 /ton semen, proses pembakaran
bahan bakar 0,355 ton CO2/ton klinker dan
pemakaian listrik 0,084 ton CO2/ton klinker. Nilai
0,77 di dukung juga oleh beberapa penelitian
sebelumnya seperti yang di sampaikan Marchal,
2001 dalam Anand, at al, 2006 bahwa setiap ton
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klinker yang diproduksi akan menghasilkan emisi
0,97 ton CO2, yang terdiri dari 0,54 ton dari
kalsinasi, penggunaan bahan bakar fosil dan
batubara sebesar 0,34 ton dan konsumsi listrik 0,09
ton .Menurut International Energy Agency, 1999;
McCaffery, 2001 rata-rata emisi CO2 yang
dihasilkan sebesar 0,873 ton per ton cement.
Penelitian lainnya juga disampaikan bahwa 900 kg
emisi CO2 dilepaskan ke udara selama proses
produksi semen sejumlah satu ton.(Benheal, et al,
2013). Hasil yang lebih kecil dari penelitian
sebelumnya disebabkan koefesien klinker yang
digunakan oleh pabrik di Pulau Jawa sudah lebih
kecil yaitu sebesar 0,77 sedangkan penelitian
sebelumnya masih menggunakan faktor klinker
0,9. Faktor klinker yang lebih kecil merupakan
akibat dari digunakannya beberapa bahan
pengganti klinker seperti fly ash.
PENUTUP
Faktor penyebab utama emisi karbon dioksida
pada pabrik semen adalah proses kalsinasi 0,407
ton CO2 /ton semen, proses pembakaran bahan
bakar 0,355 ton CO2/ton klinker dan pemakaian
listrik 0,084 ton CO2/ton klinker. Besarnya emisi
karbon dioksida sebanding dengan produksi semen
yang dihasilkan rata-rata 0,77 ton CO2 per ton
semen.
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