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BAB I. PENDAHULUAN

I.1.

Latar Belakang
Indonesia sebagai negara peratifikasi Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) dan
Protokol Kyoto, sangat berkepentingan dengan Persetujuan Paris. Persetujuan
Paris yang disepakati pada COP-21 di Paris, Perancis, telah enter into force sejak
4 Oktober 2016, dan sampai saat ini 181 negara telah meratifikasi Perjanjian
Paris.
Di bawah PA, negara pihak UNFCCC memasuki tatanan baru, yaitu komitmen
mengikat yang bentuk dan besarnya ditentukan oleh masing-masing negara
(Nationally Determined Contribution/NDC), dan tidak seperti sebelumnya
dimana tidak ada review untuk negara berkembang, maka akan ada proses
review atas capaian kolektif (Global Stock Take, Article 14 PA) dan individual
country (Facilitative and compliance, Article 15 PA) yang berlaku untuk semua
negara.
Bentuk nyata komitmen di bawah Persetujuan Paris, Indonesia telah meratifikasi
Paris Agreement dengan UU Nomor 16 tahun 2016 dan menyampaikan
Nationally Determined Contribution (NDC) dengan target penurunan emisi
sebesar 29% dari BAU 2030 dengan upaya sendiri, dan sampai dengan 41%
dengan bantuan internasional.
Di dalam Transparency Framework, setiap Party harus menyampaikan secara
regular tentang “Laporan GRK Nasional” menggunakan “IPCC guidance” yang
telah disepakati oleh COP dan informasi untuk “tracking” progres implementasi
dan pencapaian target NDC. Laporan yang disampaikan oleh Parties akan melalui
proses TER (Technical Expert Review – difasilitasi oleh Sekretariat UNFCCC)
Untuk dapat memberikan gambaran lengkap serta data yang diperlukan untuk
menunjukkan pencapaian komitmen Indonesia di tataran global, maka data yang
tercatat harus mengacu pada metodologi penghitungan yang disepakati dan
dapat diterima secara internasional. Hal ini penting, karena pada gilirannya
capaian komitmen Indonesia akan diakumulasikan dengan capaian dari Para
Pihak lainnya untuk mendapatkan gambaran pencapaian global.
Perhitungan sebagaimana tersebut di atas memerlukan metodologi yang dapat
dipertanggungjawabkan secara sains, akurat dalam tingkat yang wajar serta
dapat diterapkan dengan baik di Indonesia.
Untuk menjamin kualitas Penghitungan penurunan atau peningkatan serapan
Emisi GRK yang dihasilkan, pedoman ini akan menerapkan prinsip-prinsip yang
berlaku secara internasional, baik IPCC Guideline dan ISO 14080:2018
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Greenhouse gas management and related activities – Framework and principles for
methodologies on climate action.

1.2.

Tujuan
Pedoman Penyusunan Metodologi ini disusun dengan tujuan yaitu:
1. Pedoman dalam penghitungan hasil kegiatan mitigasi oleh Penanggung
Jawab Aksi secara konsisten dan dapat diperbandingkan.
2. Pedoman validasi dan verifikasi hasil perhitungan penurunan emisi GRK.
3. Menetapkan kerangka kerja penetapan metodologi oleh Pemerintah.
4. Memfasilitasi pengakuan pemerintah atas kontribusi berbagai pihak
terhadap upaya mitigasi perubahan iklim
5. Mendukung pelaporan hasil kegiatan mitigasi nasional ke UNFCCC

1.3.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang diatur dalam Panduan Penyusunan Metodologi ini meliputi:
1. Jenis kegiatan yang dapat ditetapkan metodologi perhitungan pengurangan
emisi GRK-nya
2. Pedoman penyusunan metodologi perhitungan pengurangan emisi GRK
3. Prosedur penyelenggaraan penetapan metodologi perhitungan pengurangan
emisi GRK
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BAB II. JENIS AKSI MITIGASI YANG DAPAT DITETAPKAN
METODOLOGI
Jenis aksi mitigasi yang dapat ditetapkan metodologinya dikelompokkan berdasarkan
sumber utama emisi dan serapan GRK dari kegiatan sektor, yaitu energi (termasuk
transportasi), IPPU, limbah, pertanian, dan kehutanan.

1. Kategori Sektor Energi:
Sektor energi dikelompokkan ke dalam 4 sub sektor yaitu pembangkit listrik,
industri, transportasi dan gedung. Sedangkan kategori aksi mitigasi di sektor energi
dikelompokan menjadi 4 sub kategori aksi mitigasi yaitu:
a. Efisiensi Energi, yaitu usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi
jumlah energi yang dibutuhkan dalam dalam suatu proses produksi barang/jasa.
Efisiensi energi sangat berfokus pada peralatan atau mesin yang mengkonsumsi
energi dan seringkali merupakan implementasi teknologi pengguna energi yang
lebih efisien, dengan sub sektor efisiensi energi diantaranya:
o Pembangkit Listrik : Advanced Technology (Clean Coal Technology dan
Cogeneration, dll)
o Industri : green boiler, motor listrik dll
o Transportasi
o Tambang : batu bara dan oil & gas (migas)
o Bangunan (gedung dan rumah tinggal) : green building dll
b. Energi Terbarukan, yaitu energi yang ketersediaan sumbernya bisa dipulihkan
setelah sumber itu digunakan atau dihabiskan, yang antara lain terdiri dari:
o Pembangkit listrik tenaga air, matahari, biomassa dan panas bumi
o Bahan Bakar nabati
o Biogas pengganti fosil fuel (methane atau LPG)
o Gas Landfill pengganti fosil
c. Coal Clean Technology (CCT) : Teknologi yang dikembangkan untuk mengurangi
dampak pencemaran lingkungan dan emisi GRK dari pemakaian batu bara.
d. Penggunaan Bahan Bakar Rendah Karbon : misalnya gas alam menggantikan
batubara atau BBM
Contoh aksi mitigasi dalam sub sektor energi adalah sebagaimana terlihat dalam tabel
berikut ini.
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Tabel 1. Sub Kategori Mitigasi Sektor Energi
Sub Sektor Energi
Sub Kategori
Mitigasi
Efisiensi
Energi

Energi
Terbarukan

Clean Coal
Technology
Bahan Bakar
Rendah
Karbon

Power

Industri

Transportasi

- Pemasangan
Teknologi
Pembangkit
yang lebih
efisien
- Waste heat
recovery
- Cogeneration
- Mengurangi
susut jaringan
(TDL)

- Waste
Heat
Boiler (WHB)
- Cogenaration
- Pemasangan
Peralatan
Hemat energi
- Maintenance
- Revamping
- Retrofit
- Housekeeping

Geothermal
Hydro
Wind
Solar PV
Biomass
Waste to Energy
(PLTSa,
RDF,
LFG Recovery)
Dll
Pembangkit
Ultra
Super
Critical
Pemanfaatan
Gas
di
Pembangkit

Biomass
Solar PV
Waste to Energy
(RDF, AFR)

- Modeshift
- KRL, MRT
Busway
- Mengurangi
kemacetan
dengan sistem
ganjil genap
- Pemasangan
ATCS
- Pengaturan jam
operasi
transportasi
barang
- Ecodriving
Biofuel

Pemanfaatan Gas
untuk
menggantikan
BBM atau
batubara

Bahan Bakar Gas
(BBG)

-

-

Building
(residensial,
komersial &
perkantoran)
Waste
Heat
Boiler (WHB)
Cogeneration
Pemasangan
Peralatan
Hemat energi
Maintenance
Revamping
Retrofit
Housekeeping

Solar PV
Solar Thermal

Bahan Bakar Gas

2. Kategori Aksi Mitigasi di Sektor Industrial Process and Product Use
(IPPU)
Sektor IPPU dikelompokkan ke dalam 2 sub sektor yaitu sub sektor Reduksi CO2
dan Sub Sektor Produksi Asam Nitrat (Nitric Acid Plant). Sedangkan kategori
aksi mitigasi di sektor IPPU dikelompokan menjadi 4 sub kategori aksi mitigasi yaitu
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Cement Blended, Amonia Plant, Steel Making (Industri Baja) dan Reduksi; Destruksi;
N2O avoidance (prevention).
Adapun pengelompokan sub sektor IPUU berdasarkan sub kategori aksi mitigasi
adalah sebagai berikut :
a. Sub sektor Reduksi CO2


Cement Blended



Amonia Plant



Steel Making (Industri Baja)

b. Sub Sektor Produksi Asam Nitrat (Nitric Acid Plant)


Reduksi; Destruksi; N2O avoidance (prevention).

3. Kategori Aksi Mitigasi di Sektor Limbah
Secara umum aksi mitigasi yang potensial dilaksanakan atau dikembangkan pada
sektor limbah dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) sumber utama emisi GRK
sektor limbah yaitu (1) sub sektor limbah padat domestic, (2) sub sektor limbah
padat industry, (3) limbah cair cair domestic, dan (4) limbah cair industry.
Aksi mitigasi pada sub sektor limbah padat domestik difokuskan pada penerapan
LFG recovery, peningkatan prosentase sampah untuk pengomposan dan 3R, serta
pemanfaatan sampah untuk PLTSa/RDF. Sedangkan untuk sub sektor limbah cair
domestic dan industry, aksi mitigasi yang dikembangkan antara lain melalui
perbaikan teknologi, pengelolaan limbah secara terpadu, peralihan ke sistem
aerobic – anaerobic, dan pemanfaatan gas metan yang dihasilkan (waste to energy).
Sedangkan untuk limbah padat industry, aksi mitigasi yang akan dikembangkan
adalah pemanfaatan sludge/limbah padat untuk sumber energy alternative (Tabel).

Tabel 2. Aksi mitigasi sektor limbah
Kategori limbah
Limbah padat domestic

Aksi mitigasi
Peningkatan pemanfaatan LFG sebagai bahan bakar
pengganti fosil
Peningkatan persentase pemanfaatan sampah melalui
pengomposan
3R kertas untuk industry (mengurangi emisi di
landfill dan beban pengelolaan sampah)
Peningkatan persentase PLTSa/RDF
Rehabilitasi/pembangunan Tempat Pemrosesan
Akhir (TPA) sanitary landfill atau control landfill
dengan pengelolaan gas yang dihasilkan di TPA
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Limbah padat industry
Limbah cair domestic

Limbah cair industry

Pembangunan
dan
operasionalisasi
Tempat
Penampungan Sementara (TPS) 3R dan Bank Sampah
Teknologi pengelolaan limbah padat (waste to
energy)
Penanganan limbah cair domestic menggunakan
septic tank/latrine dilengkapi dengan sludge recovery
Pembangunan septic tank komunal dan biodigester
dilengkapi dengan LFG recovery
Penggunaan Aerobic Septic Tank
Pemanfaatan biogas (waste to energy)
Methan capture and utillization (Waste to energy)
Anaerob menjadi aerob, perbaikan sistem aerob
(pengurangan kandungan COD di unit produksi),
penanganan sludge di WWTP (waste water treatment
plant) melalui insinerasi.
Penanganan sludge di WWTP (waste water treatment
plant) melalui insinerasi.

4. Kategori Sektor Kehutanan
Penentuan aksi mitigasi dari kategori sektor kehutanan dilakukan dengan
memperhatikan aktivitas-aktivitas yang terdapat dalam skema REDD+. Berdasarkan
hasil pertemuan dan pembahasan dengan pakar, akademisi, peneliti, dan praktisi,
maka ditetapkan bahwa aksi mitigasi yang dapat berkontribusi dalam mereduksi
emisi atau meningkatkan serapan dari kategori sektor kehutanan meliputi 6 (enam)
aksi mitigasi sebagai berikut:
a. Penurunan deforestasi
Penurunan deforestasi merupakan aksi mitigasi yang dilakukan untuk mereduksi
emisi GRK melalui pencegahan atau pengurangan terjadinya perubahan
luasan/area penutupan lahan berhutan dari kondisi berhutan menjadi kondisi
tidak berhutan.
Metodologi yang digunakan untuk menghitung penurunan emisi GRK dari
penurunan deforestasi saat ini sesuai dengan IPCC Guidelines 2006. Berkenaan
dengan klasifikasi tutupan hutan Indonesia yang mengacu pada 23 kelas, maka
untuk penurunan deforestasi ini dilakukan dengan menghitung delta perubahan
pada kelas hutan menjadi kelas non hutan dan mengalikannya dengan faktor
emisi lokal masing-masing kelas tutupan yang dibagi menjadi 7 region.
b. Penurunan degradasi hutan
Penurunan degradasi hutan merupakan aksi mitigasi yang dilakukan untuk
mereduksi emisi GRK melalui pencegahan atau pengurangan terjadinya
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perubahan luasan/area penutupan lahan berhutan dari hutan primer menjadi
hutan sekunder.
Sama halnya dengan metodologi yang digunakan untuk menghitung penurunan
emisi GRK dari penurunan deforestasi, maka metode dalam perhitungan emisi
dari penurunan degradasi hutan tetap mengacu pada IPCC Guidelines 2006.
Hanya saja perubahan yang dihitung adalah dengan menghitung perubahan yang
terjadi pada kelas hutan primer menjadi kelas hutan sekunder (dalam hal ini
diasumsikan terjadi penurunan kualitas hutan) dan mengalikan dengan faktor
emisi lokal masing-masing kelas hutan tersebut pada 7 region.
c. Pengelolaan hutan lestari (Sustainable Forest Management)
Pengelolaan hutan lestari (Sustainable Forest Management) merupakan aksi
mitigasi yang dilakukan dalam mereduksi emisi GRK melalui pengelolaan hutan
secara lestari dengan melakukan inovasi berkelanjutan untuk memberikan
dampak lingkungan rendah pada kegiatan pembalakan dan untuk mengurangi
laju deforestasi di luar kawasan. Dalam prakteknya, pengelolaan hutan secara
lestari tidak hanya bertujuan untuk mengurangi emisi GRK namun juga
bertujuan untuk meningkatkan serapan melalui pertumbuhan (growth)
tumbuhan/pohon.
Aksi mitigasi pengelolaan hutan lestari meliputi 3 komponen aksi mitigasi, yaitu:
(1) penerapan teknik Reduce Impact Logging (RIL), (2) penerapan teknik
pengelolaan hutan lestari, dan (3) permudaan alami.
c.1. Penerapan teknik Reduce Impact Logging (RIL)
Pendekatan yang digunakan dalam mengukur penurunan emisi GRK dari
komponen aksi mitigasi penerapan teknik Reduce Impact Logging (RIL)
adalah diukur melalui pengurangan rata-rata emisi dari penerapan teknik
pemanenan (logging) konvensional dengan rata-rata emisi dari penerapan
teknik RIL setelah periode referensi (tahun pelaksanaan kegiatan penerapan
teknik RIL)
c.2. Penerapan teknik pengelolaan hutan lestari
Pendekatan yang digunakan dalam mengukur penurunan emisi GRK dari
komponen aksi mitigasi penerapan teknik pengelolaan hutan lestari adalah
diukur melalui pengurangan rata-rata emisi dari penerapan teknik
pemanenan (logging) konvensional yang tidak menerapkan teknik
pengelolaan hutan lestari dengan rata-rata emisi dari penerapan teknik
pengelolaan hutan lestari setelah periode referensi (tahun pelaksanaan
kegiatan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari)
c.3. Permudaan alami
Pendekatan yang digunakan dalam mengukur peningkatan serapan GRK dari
komponen aksi mitigasi permudaan alami adalah diukur melalui
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pengurangan rata-rata serapan karbon dari permudaan alami pada areal
pengelolaan hutan lestari setelah periode penerapan upaya mitigasi dengan
rata-rata serapan karbon dari permudaan alami di dalam wilayah
perhitungan pada areal pengelolaan hutan selama periode referensi yang
ditetapkan
d. Peningkatan cadangan karbon
Peningkatan cadangan karbon merupakan aksi mitigasi yang dilakukan untuk
meningkatkan stok karbon pada masing-masing tipologi kawasan hutan, baik
bagi kawasan yang stok karbonnya masih di atas batas maupun kawasan yang
stok karbonnya di bawah batas. Aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon
meliputi 3 komponen aksi mitigasi, yaitu: (1) rehabilitasi lahan, (2) penanaman
pengayaan (enrichment planting), dan (3) penanaman hutan tanaman.
d.1. Rehabilitasi lahan
Pendekatan yang digunakan dalam mengukur peningkatan serapan GRK dari
komponen aksi mitigasi rehabilitasi lahan adalah diukur melalui
pengurangan rata-rata serapan karbon dari kegiatan rehabilitasi lahan
setelah periode penerapan upaya mitigasi dengan rata-rata serapan karbon
dari kegiatan rehabilitasi lahan sebelum periode penerapan upaya mitigasi
d.2. Penanaman pengayaan (enrichment planting)
Pendekatan yang digunakan dalam mengukur peningkatan serapan GRK dari
komponen aksi mitigasi penanaman pengayaan (enrichment planting) adalah
diukur melalui pengurangan rata-rata serapan karbon dari kegiatan
pengayaan tanaman (enrichment planting) setelah periode penerapan upaya
mitigasi dengan rata-rata serapan karbon dari kegiatan pengayaan tanaman
(enrichment planting) sebelum periode penerapan upaya mitigasi
d.3. Penanaman hutan tanaman
Pendekatan yang digunakan dalam mengukur peningkatan serapan GRK dari
komponen aksi mitigasi penanaman hutan tanaman adalah diukur melalui
pengurangan rata-rata serapan karbon dari kegiatan penanaman hutan
tanaman setelah periode penerapan upaya mitigasi dengan rata-rata serapan
karbon dari kegiatan penanaman hutan tanaman sebelum periode
penerapan upaya mitigasi
e. Peningkatan peranan konservasi (the role of conservation)
Peningkatan peranan konservasi (the role of conservation) merupakan salah satu
aksi mitigasi yang dapat dilakukan sebagai upaya penurunan emisi/peningkatan
serapan GRK. Aksi mitigasi peningkatan peranan konservasi tersebut dapat
dilakukan melalui komponen aksi mitigasi berupa penetapan areal bernilai
konservasi tinggi/high conservation value (NKT/HCV).
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e.1. Penetapan areal bernilai konservasi tinggi (NKT/HCV)
Areal bernilai konservasi tinggi (NKT/HCV) berdasarkan Perdirjen KSDAE
Nomor: P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017 tentang Petunjuk Teknis
Penentuan Areal Bernilai Konservasi Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam,
Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru didefinisikan sebagai hamparan
(patch) area yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman
hayati dan menghasilkan jasa lingkungan (ekosistem) yang penting bagi
masyarakat lokal.
Areal bernilai konservasi tinggi (NKT/HCV) meliputi 6 kategori yaitu:
- NKT/HCV 1: Keanekaragaman spesies
- NKT/HCV 2: Ekosistem, mosaik pada level lanskap dan lanskap hutan
utuh
- NKT/HCV 3: Ekosistem dan habitat
- NKT/HCV 4: Jasa ekosistem
- NKT/HCV 5: Kebutuhan masyarakat
- NKT/HCV 6: Nilai kultural
Pendekatan yang digunakan dalam mengukur penurunan emisi GRK dari
komponen aksi mitigasi penetapan areal bernilai konservasi tinggi
(NKT/HCV) adalah diukur melalui pengurangan rata-rata emisi dari
perubahan penutupan/penggunaan lahan pada areal konsesi oleh unit
pengelolaan tanpa penetapan areal NKT/HCV dengan rata-rata emisi dari
perubahan penutupan/penggunaan lahan pada areal konsesi oleh unit
pengelolaan dengan adanya penetapan areal NKT/HCV
f. Pengelolaan lahan gambut
Emisi terbesar dari lahan gambut bersumber dari dekomposisi di lahan gambut
terdrainase dan kebakaran lahan gambut. Metode penghitungan yang dijelaskan
dalam bagian ini hanya dilakukan untuk pool karbon tanah. Sedangkan biomassa
atas permukaan tidak dihitung karena sudah tercakup di dalam penghitungan
emisi dari aktivitas lainnya, seperti degradasi dan deforestasi, atau tidak dihitung
karena tidak dimasukkan sebagai sumber karbon yang belum dipertimbangkan,
seperti vegetasi di areal non hutan.
f.1. Pembasahan gambut (rewetting)
Penghitungan emisi dekomposisi gambut dan penurunan emisi akibat
pembasahan di lahan gambut dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu:
berdasarkan tipe tutupan lahan, tinggi muka air tanah, dan tinggi permukaan
tanah gambut. Pendekatan data tutupan lahan dilakukan untuk
penghitungan dalam penyusunan FREL, dimana data aktivitas yang
digunakan adalah data tutupan lahan dari KLHK. Hutan yang terdegradasi
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dan areal tidak berhutan yang berada di lahan gambut diasumsikan
terdrainase sehingga menyebabkan dekomposisi lahan gambut. Untuk faktor
emisi pada pendekatan tutupan lahan, digunakan nilai IPCC. Pendekatan
muka air tanah dilakukan menggunakan referensi dari literatur, sedangkan
pendekatan tinggi permukaan tanah tidak disarankan saat ini mengingat
data yang tersedia tidak cukup untuk digunakan dalam penyusunan baseline.
f.2. Kebakaran gambut (peatfire)
Penghitungan emisi kebakaran gambut diperoleh dengan mengalikan luas
data yang terbakar dengan faktor emisi. Dalam penghitungan emisi
kebakaran gambut juga dibedakan kedalaman gambut terbakar berdasarkan
tahun El Nino atau non El Nino.

5. Kategori Sektor Pertanian
Aksi mitigasi di sektor pertanian secara umum dibagi menjadi 3 kelompok utama
aksi mitigasi yaitu:
I. Ternak
Kelompok Utama Ternak menghasilkan emisi dari 2 komponen aksi, yaitu :
A. Enterik
Emisi Enterik adalah yang berasal dari yang dimakan oleh ternak. Maka
upaya mitigasi dilakukan melalui sub aksi Perbaikan Kualitas Pakan,
baik melalui perbaikan komposisi ransum, fermentasi pakan,
menambah konsentrat, dan lain-lain.
B. Kotoran Hewan
Aksi mitigasi untuk menurunkan emisi dari kotoran hewan dapat
dibagi menjadi 2 kelompok sub aksi, yaitu:
a. Biogas
Dalam upaya menurunkan emisi methane dari kotoran hewan
menajdi biogas maka gas methane akan dicapture dan dikonversi
menjadi biogas yang membuat emisi dari 24 menjadi 1. Untuk itu
dilakukan melalui 2 kategori sub aksi, yaitu:
1. Methane capture
Pada tahapan methane capture, emisi diubah menjadi biogas
dalam reaktor biodigester menjadi beberapa gas, yaitu gas
CH4, N2O, CO2, dan lain-lain.
2. Substitusi energy
Biogas

yang

dihasilkan

selanjutnya

akan
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dibakar/dimanfaatkan menjadi bahan bakar yang
diharapkan mampu mensubstitusi bahan bakar kayu bakar
dan bahan bakar fosil.
b. Bahan Organik
Emisi dari bahan organik dapat dikurangi melalui proses
peningkatan cadangan karbon tanah (Soil organic content) dan
menggantikan penggunaan pupuk N, termasuk pupuk urea. Maka
upaya aksi mitigasi penurunan emisi dari bahan organik dibagi
menjadi 2 kategori sub aksi, yaitu:
1. Sekuestrasi
Sekuestrasi adalah aksi mitigasi dengan mengubah emisi
dari bahan organik yang dihasilkan hewan menjadi
penambahan cadang karbon dalam tanah (soil organic
content)
2. Substitusi Pupuk
Substitusi Pupuk adalah upaya mitigasi untuk mengurangi
penggunaan pupuk N termasuk urea dan menggantinya
dengan pupuk organik. Maka emisi N2O dari pupuk N dapat
dikurangi.
II. Sawah
Upaya mitigasi dari kelompok utama sawah dapat dikelompokan menjadi
komponen aksi sebagai berikut:
A. Pengelolaan Air
Melalui pengelolaan air yang tepat diharapkan dapat mengurangi
emisi, yaitu melalui sub aksi:
1. Intermitten
2. Macak-macak
B. Varietas Rendah Emisi
Aksi mitigasi dapat dilakukan dengan menggunakan varietas padi
unggul yang menggunakan varietas rendah emisi.
III. Pupuk
Upaya mitigasi dari kelompok utama pupuk dapat dikelompokan menjadi
komponen aksi sebagai berikut:
A. Dosis Pupuk
Upaya mitigasi dengan menggunakan dosis pupuk yang tepat akan
dikelompokan dalam sub aksi Sistem Pemupukan Berimbang, dimana
11

sebelum dilakukan penanaman akan dilakukan uji lapangan terhadap
kualitas tanah. Hasil uji lapang kualitas tanah dapat menentukan dosis
pemupukan yang tepat tidak menggunakan dosis pupuk umum yang
mungkin tidak dibutukan oleh tanah setempat, sehingga penggunaan
pupuk N menjadi berlebihan dan mengakibatkan emisi N2O menjadi
lebih tinggi.
B. Substitusi Pupuk
Aksi mitigasi substitusi pupuk dilakukan dengan mengurangi
penggunaan pupuk N dan disubstitusi dengan pupuk organik. Dengan
ini maka emisi dari pupuk N dapat dikurangi dan meningkatkan
cadangan C dalam tanah.
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BAB III. PEDOMAN PENYUSUNAN METODOLOGI
Metodologi adalah langkah dan cara untuk menghitung pengurangan atau peningkatan
serapan Emisi GRK dari kegiatan atau aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
Pedoman pengembangan metodologi ini memberikan kerangka umum yang dapat
digunakan oleh berbagai pihak untuk mengembangkan metodologi penghitungan
pengurangan emisi yang disebabkan oleh kegiatan (proyek), program ataupun
kebijakan. Adapun kerangka umum dalam mengembangkan metodologi disajikan dalam
Lampiran.
Dalam Pedoman Penyusunan Metodologi ini, perhitungan pengurangan emisi dapat
dipergunakan dalam menghitung pengurangan emisi di tingkat kegiatan ataupun
sektor/sub sektor tergantung pada jenis baseline yang digunakan.

Setiap usulan metodologi harus berisikan:
a. Deskripsi kegiatan
b. Penetapan emisi baseline dan emisi kegiatan
c. Cara penghitungan pengurangan emisi
d. Rencana pemantauan

1. Deskripsi kegiatan
Deskripsi kegiatan terdiri dari:
a. Keterangan singkat mengenai kegiatan mitigasi, berisikan penjelasan ringkas
bagaimana aksi dimaksud dapat mengurangi emisi GRK.
b. Lingkup berlaku (applicability) metodologi, berisikan kriteria kualitatif ataupun
kuantitatif dimana bila terpenuhi maka metodologi dapat diterapkan.
c. Batasan kegiatan (project boundary), berisikan penjelasan mengenai sumber dan
jenis emisi GRK yang diperhitungkan dalam metodologi, termasuk leakage (bila
ada).

2. Emisi baseline dan emisi kegiatan (mitigasi)
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Untuk mengetahui potensi pengurangan emisi GRK dari aktivitas mitigasi perubahan
iklim, perlu mengetahui nilai emisi GRK dari kondisi tidak adanya aktivitas mitigasi
perubahan iklim (baseline). Untuk itu, dalam penghitungan mitigasi perubahan iklim,
harus melakukan inventarisasi GRK Baseline dan juga inventarisasi GRK Mitigasi
Perubahan Iklim.
Pengertian dasar inventarisasi GRK baseline dan mitigasi perubahan iklim adalah
sebagai berikut:

a. Inventarisasi GRK Baseline

Inventarisasi GRK Baseline adalah penghitungan tingkat emisi GRK dalam kondisi tidak
adanya aktivitas mitigasi perubahan iklim (business as usual/BAU). Sebagai contoh pada
sektor pengelolaan limbah padat di suatu daerah, dilakukan dengan menimbun dan
membakar sampah yang berasal dari rumah tangga (sisa makanan, plastik, kertas, dll).
Contoh lainnya pada sektor energi adalah pemanfaatan minyak tanah sebagai bahan
bakar utama dalam melakukan aktivitas rumah tangga (memasak, lampu semprong,
dll). Contoh berikutnya pada sektor pertanian adalah penggunaan pupuk urea pada
pertanian.
Setiap contoh diatas adalah kondisi dimana tidak adanya aktivitas mitigasi perubahan
iklim. Dengan melakukan inventarisasi GRK baseline kita akan mendapatkan angka
emisi GRK pada satu waktu ataupun satu kurun waktu tertentu, tergantung dari
lamanya kegiatan dilakukan. Hasil dari inventarisasi GRK baseline selanjutnya akan
dijadikan acuan dalam melihat besaran penurunan emisi GRK dari mitigasi perubahan
iklim.
Baseline dapat ditetapkan pada tingkat nasional, sektor, sub-sektor atau kegiatan.
Sebuah baseline sektor/sub-sektor dapat digunakan untuk menghitung hasil mitigasi
dari berbagai jenis kegiatan dalam lingkup sektor/sub-sektor tersebut sedangkan
baseline kegiatan hanya berlaku untuk satu jenis kegiatan tertentu.
Dalam menetapkan baseline, perlu diperhatikan bahwa:
a. Kondisi baseline menghasilkan jumlah produk barang/jasa (aktivitas) yang sama
dengan kondisi mitigasi.
b. Baseline harus ditinjau kembali setelah paling lama 5 (lima) tahun.

b. Inventarisasi GRK Mitigasi Perubahan Iklim

Inventarisasi GRK Mitigasi Perubahan Iklim adalah penghitungan tingkat emisi GRK
dalam kondisi terlaksananya aktivitas mitigasi perubahan iklim. Sebagai contoh
pengelolaan kotoran ternak untuk memanfaatkan gas methane (CH4) melalui instalasi
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Biogas, sehingga dapat menggantikan pemanfaatan minyak tanah di beberapa rumah
tangga. Sisa dari kotoran ternak yang gas methane (CH4) sudah dimanfaatkan melalui
Biogas, dapat dimanfaatkan kembali sebagai pupuk organik, sehingga dapat
menggantikan pemanfaatan pupuk urea. Contoh lainnya adalah pengelolaan limbah
padat rumah tangga. Dengan dilakukan pengelolaan limbah padat yang ramah
lingkungan, yang salah satunya melalui konsep 3R (reduce, reuse, recycle) maka dapat
menekan timbulan sampah sehingga berpotensi menekan pelepasan gas methane (CH4)
dari timbulan sampah dan juga senyawa lainnya yang dapat merusak kesehatan.
Perhitungan emisi baseline dan emisi kegiatan mengikuti tata cara sebagaimana
Lampiran I P72/2017. Dalam hal perhitungan emisi baseline dan emisi kegiatan,
metodologi harus memuat setidaknya:
a. Deskripsi dari emisi/serapan baseline yang digunakan
b. Deskripsi dari emisi/serapan GRK kegiatan
c. Cakupan jenis GRK dan justifikasinya

3. Penghitungan Penurunan Emisi GRK
Prinsip dasar perhitungan penurunan emisi GRK adalah sebagai berikut:
a. Penurunan emisi GRK dihitung sebagai selisih antara jumlah emisi GRK sebelum
adanya aksi mitigasi (emisi baseline) dan jumlah emisi sesudah adanya aksi
mitigasi (emisi aksi).

b. Untuk aksi mitigasi yang meningkatkan serapan GRK, hasil aksi mitigasi adalah
peningkatan serapan (PS) atau selisih antara jumlah serapan GRK setelah adanya
aksi mitigasi (serapan aksi) dan jumlah serapan sebelum adanya aksi mitigasi
(serapan baseline).

Penghitungan penurunan atau peningkatan serapan emisi GRK dilakukan sesuai
tatacara sebagaimana diatur dalam Lampiran pada Peraturan Menteri LHK Nomor 72
Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksaan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi
dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim. Cara lain penghitungan penurunan
emisi GRK yaitu dengan membandingkan antara baseline sektor dengan hasil
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inventarisasi sektor yang telah diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 73 tahun
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi GRK Nasional,
dan meliputi tahapan untuk mengidentifikasi:

a. Data Aktivitas

Data aktivitas adalah satuan data (contoh: kilogram, lter) yang diperlukan sebagai salah
satu dasar penghitungan emisi GRK. Data aktivitas diperoleh pada tahap pelaksanaan
suatu aksi mitigasi. Data aktivitas ini harus didokumentasikan secara lengkap dan
transparan. Data aktivitas yang tersedia juga harus sesuai dengan pilihan metode
penghitungan penurunan emisi yang dipilih.
Pada kondisi ketika data aktivitas yang digunakan memiliki ketidakpastian yang tinggi,
maka Penanggung Jawab Aksi harus memilih asumsi dan nilai yang memastikan bahwa
penghitungan penurunan Emisi GRK atau penyerapannya tidak terlalu berlebihan dari
perkiraan (overestimate).

b. Faktor Emisi

Aksi Mitigasi Perubahan Iklim harus menggunakan faktor emisi yang relevan dan telah
diakui di tingkat nasional dan internasional, seperti menggunakan faktor emisi yang
dikeluarkan oleh instansi teknis, baik berupa faktor emisi lokal atau angka default dari
Panel Antar Pemerintah untuk Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate
Change).
Faktor Emisi adalah besaran emisi GRK yang dilepaskan ke atmosfer per satuan
aktivitas tertentu. Pemilihan atau pengembangan faktor Emisi GRK dan/atau Serapan
GRK memperhatikan :


Sumber data atau referensi yang digunakan



sumber atau penyerap GRK yang bersangkutan



Ketersediaan data terbaru pada saat penghitungan



tingkat ketidakpastian penghitungan sehingga diperoleh akurasi yang dapat
dipertanggungjawabkan

c. Global Warming Potential

Global Warming Potential (GWP) adalah nilai potensi pemanasan global atas suatu
senyawa GRK spesifik. GWP dibutuhkan untuk merubah senyawa GRK menjadi satuan
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equivalen terhadap karbon dioksida (CO2). Semakin besar GWP, semakin besar peran
gas tersebut dalam pemanasan global dalam periode tertentu. Nilai GWP dapat
digunakan untuk mengkonversi data emisi non-CO menjadi data emisi CO2 ekuivalen
(CO2e). Dengan demikian, emisi CH4 dapat dijumlahkan dengan emisi CO2 menjadi
CO2e, apabila emisi CH4 dikali dengan 21 dan emisi N2O dikali dengan 310. Nilai GWP
sebagai faktor pengali dapat berubah sesuai dengan kesepakatan nasional. Konversi
senyawa GRK spesifik merujuk kepada hasil kajian Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) tahun 2002. Metodologi menggunakan nilai GWP untuk setiap jenis gas
sebagaimana disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. GRK dan GWP
GAS

Recommended GWP (UNFCCC, 2002),
Applicable through 2012)

Carbon Dioxide, CO2

1

Methane, CH4

21

Nitrous Oxide, N2O

310

Hydrofluorocarbons, HFC

140 – 11.900

Perfluorocarbons, PFC

6.500 – 9.200

Sulfur Hexafluoride

23.900

d. Cakupan GRK

Cakupan GRK adalah penurunan emisi gas-gas rumah kaca (GRK) dari jenis
karbondioksida (CO2), metana (CH4), dinitrogen monoksida (N2O), sulfur
heksafluorida (SF6), hidrofluorokarbon (HFCs), dan perfluorokarbon (PFCs). Tabel di
bawah menunjukkan jenis-jenis GRK yang relevan dengan berbagai kategori sektor
sumber emisi.
Metodologi harus memasukkan semua jenis GRK yang porsinya diperkirakan akan sama
atau lebih dari 2 persen dari total emisi GRK.

Tabel 3. Jenis Gas untuk masing-masing kategori sumber emisi GRK di Indonesia
Kategori Sektor

CO2

CH4

N2O

Energi

V

V

V

IPPU

V

V

V

PFCs

HFCs

SF6

V
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AFOLU

V

V

V

Limbah

V

V

V

4. Rencana Pemantauan
Secara umum, tata cara pemantauan untuk penghitungan pengurangan emisi GRK
mengikuti Lampiran I P.72/2017.
Metodologi harus memuat setidaknya:
a. Parameter yang akan dipantau
b. Cara pemantauan, yaitu perhitungan atau pengukuran
c. Referensi yang akan digunakan dalam verifikasi data hasil pemantauan dan hasil
perhitungan pengurangan emisi
Adapun prosedur pemantauan meliputi:
Tujuan pemantauan
Jenis data dan informasi yang harus dilaporkan, termasuk satuan pengukuran
Keabsahan data
Metodologi pemantauan, termasuk perkiraan, permodelan, pendekatan dan
pengukuran
o Waktu dan periode pemantauan, mempertimbangkan kebutuhan target
pengguna
o Peran dan tanggung jawab pemantauan
o Sistem manajemen informasi GRK termasuk lokasi dan masa penyimpanan data
o
o
o
o

Dalam pelaksanaan pemantauan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
o Kesesuaian antara rencana aksi mitigasi dengan pelaksanaan
o Periode waktu pencapaian target
o Pemantauan terhadap pencapaian tujuan dengan membandingkan target dengan
hasil perencanaan
o Pemantauan dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali
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BAB IV. PROSEDUR PENYELENGGARAAN PENETAPAN METODOLOGI
Prosedur penyelenggaraan penetapan metodologi bertujuan untuk memberikan
pedoman dalam melaksanakan pengusulan metodologi yang disusun oleh proponen
(penangungjawab aksi) dalam melakukan penghitungan penurunan emisi dan/ atau
peningkatan serapan GRK.
Prosedure penetapan kesepakatan penggunaan metodologi, dilakukan melalui
mekanisme review dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengusulan Metodologi
Penanggung Jawab Aksi (proponen) menyampaikan usulan metodologi terkait
penurunan emisi dan/atau peningkatan serapan gas rumah kaca kepada Direktur
Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.
Usulan dari proponent meliputi setidaknya informasi sebagai berikut:
a. Judul Metodologi
b. Nama Pengusul
c. Kategori/Sub Kategori Aksi Mitigasi
d. Tanggal Pengusulan
e. Deskripsi dan batasan (boundary) kegiatan
f. Penghitungan Emisi Baseline (Jenis baseline dan cara penghitungan)
g. Penghitungan Emisi Kegiatan
h. Rencana pemantauan
Proponen disarankan menyampaikan worksheet perhitungan untuk mempermudah
penggunaan metodologi dan verifikasi hasil mitigasi. Worksheet dibuat sebagai file
elektronik berekstensi xls atau xlsx dan telah menerapkan formula-formula
perhitungan yang dibutuhkan sehingga perhitungan dapat dilakukan secara
otomatis.
Selain itu, dalam hal penentuan baseline memerlukan penjelasan terperinci,
pengusul metodologi menyampaikan penjelasan tersebut dalam dokumen terpisah.

2. Evaluasi Usulan Metodologi
Dalam rangka penetapan kesepakatan penggunaan metodologi, Menteri melalui
Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim membentuk Tim Panel Metodologi. Tim Panel
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Metodologi terdiri atas unsur pakar/ahli, akademisi, dan praktisi perubahan iklim
terkait metodologi Penurunan Emisi dan/atau Peningkatan Serapan Gas Rumah
Kaca. Susunan keanggotaan Tim Panel Metodologi ditetapkan dalam bentuk SK
Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim selaku Penanggung Jawab Tim
memerintahkan Tim Panel Metodologi untuk melakukan analisa dan pengujian
terhadap metodologi yang diusulkan Penanggung Jawab Aksi.
Dalam melakukan evaluasi, Tim Panel Metodologi dapat mempertimbangkan faktorfaktor sebagai berikut:
a) integritas lingkungan;
b) ketersediaan data dan kualitasnya;
c) kualitas pendekatan penentuan baseline;
d) faktor emisi yang digunakan;
e) penghitungan ganda;
f) kebocoran emisi (leakage);
g) kualitas rencana pemantauan dan praktikalitasnya;
h) ketidakpastian yang terkait dengan penerapan metodologi.

Tim Panel Metodologi dapat pula mempertimbangkan aspek-aspek seperti di bawah
ini:
(1) Apakah ada cukup sumber daya dan kapasitas untuk melaksanakan metodologi
tersebut?
(2) Apakah ada kebutuhan yang nyata untuk metodologi yang akan ditetapkan?
(3) Apakah ada alternatif serupa dari metodologi yang akan ditetapkan?
(4) Apakah metodologi serupa telah pernah digunakan, di-validasi dan di-verifikasi
dengan hasil positif?
(5) Apakah ada dokumentasi terhadap pengalaman sebagaimana poin (2)?

Sebelum Tim Panel Metodologi mendapatkan hasil evaluasi final, Direktur Jenderal
Pengendalian Perubahan Iklim selaku Penanggung Jawab Tim juga melaksanakan
konsultasi publik dalam evaluasi usulan metodologi dengan cara yang sesuai,
misalnya menyebarluaskan usulan metodologi melalui laman web untuk
dikomentari publik. Tim Panel Metodologi akan mempertimbangkan hasil konsultasi
publik dalam melakukan evaluasi.
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3. Penyampaian hasil evaluasi
Tim Panel Metodologi menyampaikan hasil analisa dan pengujian metodologi
kepada Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim selaku Penanggung Jawab
Tim.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim berdasarkan hasil dari Tim Panel
Metodologi menyampaikan hasil analisa dan pengujian metodologi sebagai
rekomendasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Penetapan hasil evaluasi
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Pengarah Tim Panel Metodologi
berdasarkan hasil rekomendasi akan menetapkan usulan Metodologi Penghitungan
Penurunan Emisi dan/atau Peningkatan Serapan Gas Rumah Kaca tersebut sebagai
Kesepakatan Nasional.

5. Penyebarluasan metodologi
Metodologi yang telah ditetapkan akan ditampilkan di laman website Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dalam hal diperlukan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat
melakukan:
a. Revisi metodologi
Metodologi yang telah ditetapkan dapat sewaktu-waktu direvisi oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan bila dianggap perlu dengan mempertimbangkan
pembelajaran dari penggunaannya di lapangan.
Proses revisi metodologi adalah sama dengan proses pengusulan metodologi baru.
b. Menggunakan metodologi dari skema lain
Sementara belum ada metodologi yang ditetapkan untuk suatu jenis kegiatan
mitigasi tertentu, KLHK dapat mengadopsi metodologi dari skema mitigasi
perubahan iklim lain, misalnya metodologi Clean Development Mechanism, yang
dianggap sesuai dengan kebutuhan untuk pengembangan kegiatan mitigasi
perubahan iklim di Indonesia.
Apabila telah ada metodologi yang ditetapkan KLHK untuk suatu jenis kegiatan
mitigasi tertentu, maka kegiatan tesebut tidak dapat menggunakan metodologi dari
skema lain.
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