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E f e k   R u m a h   K a c a

A       T       M       O       S       F       I       R

B    U    M    I

Sebagian radiasi matahari 

dipantulkan oleh atmosfir dan 

permukaan bumi

Sebagian radiasi infra merah 

melewati atmosfir dan hilang di 

angkasa 
Radiasi matahari yang keluar:

103 Watt per m2

Radiasi neto matahari 

yang masuk: 

240 Watt per m2

Radiasi neto matahari 

yang masuk: 

240 Watt per m2

Radiasi matahari yang masuk: 

343 Watt per m2

Radiasi matahari melalui 

atmosfir yang jernih

168 Watt per m2

Energi matahari diserap permukaan 

bumi dan menghangatkannya  …

Sebagian radiasi infra merah diserap dan

diemisikan kembali oleh molekul-molekul

gas rumah kaca.  Efek yang langsung

ditimbulkan adalah meningkatnya suhu

permukaan bumi dan troposfir

Permukaan bumi menerima lebih 

banyak panas dan radiasi inframerah 

diemisikan kembali

… dan diubah menjadi panas yang 

menyebabkan  emisi gelombang 

panjang (infra merah)  kembali ke 

atmosfir

MATAHARI

Animasi GRK.swf


Sumber-sumber gas rumah kaca

Gambar: The Climate Reality Project 2013
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Perpres 71/2011 tentang 

Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional

• Tujuan:

• Informasi secara berkala mengenai tingkat, status dan kecenderungan 
perubahan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon di tingkat 
nasional, provinsi dan kabupaten/kota. 

• Informasi secara berkala mengenai tingkat, status dan kecenderungan
perubahan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon di tingkat
nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

• Informasi pencapaian penurunan emisi GRK dari kegiatan mitigasi perubahan
iklim nasional.

• Pengaturan:

• a. Proses Penghitungan dan Prosedur Inventarisasi GRK; 

• b. Tugas  & Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan 
Kab/Kota; 

• c. Verifikasi; 

• d. Pelaporan, 

• e. Pembinaan ke Pemerintah Daerah 5



• Menyelenggarakan inventarisasi GRK di 
kabupaten dan kota. 

• Menunjuk unit pelaksana teknis daerah yang 
lingkup tugasnya di bidang lingkungan hidup. 

• Melaporkan hasil kegiatan inventarisasi GRK 
kepada Gubernur secara berkala, satu kali 
dalam setahun. 

Tugas dan Wewenang
Kabupaten/Kota



SIGN-SMART

• SIGN SMART = 
Sistem Inventarisasi 
Gas Rumah Kaca 
Nasional. Sederhana, 
Mudah, Akurat, 
Ringkas, dan 
Transparan

• SIGN SMART 
dibangun pada akhir 
tahun 2014

TUJUAN SIGN-SMART



Tampilan SIGN SMART

• Dapat di akses di 

http://signsmart.menlhk.go.id/v2.1

• Tampilan terdiri dari 2 
bagian:

1) Halaman Beranda: 
dapat diakses secara
terbuka oleh publik

2) Menu Input dan 
Output: Login dengan
username dan 
password



Input Data oleh User

Kementerian/Lembaga terkait

Provinsi

Kab/Kota

SIGN

SMART

Output:
(Nasional/Provinsi/Kab/Kota)

Worksheet
CRF (Common Reporting 

Format)

%
Key Category Analysis 

(KCA)

Uncertainty 

Analysis

Grafik Total Emisi

1

2 3

4 5

Arsitektur SIGN SMART



Input Data Aktifitas Input Faktor Emisi

Estimasi Emisi GRK

186 IPCC Worksheet

Eksisting

Input Data Aktifitas

Estimasi Emisi GRK

SIGN SMART

01. Penyederhanaan Langkah Pekerjaan (186 Worksheet dan n tahun inventori)

02. Penyimpanan dan Pendistribusian database secara elektronik

EKSISTING

a.Data base/pustaka berbentuk bahan cetak seringkali tidak 

terarsipkan dengan baik.

b.Pada saat inventori tahun berikutnya, kerepotan untuk 

mengumpulkan pustaka ini berulang.

c.Kesulitan dalam mendistribusikan data top – down ke daerah 

– daerah. 

SIGN SMART

a.Data base/pustaka tersimpan dalam matriks data.

b.Pada saat inventori tahun berikutnya, matriks data 

dapat dipanggil, sehingga hanya tinggal melakukan 

updating data. 

c.Data top – down dibenamkan dalam SIGN SMART

SIGN-SMART





Input Data

• Input data ke dalam aplikasi SIGN-SMART dapat dilakukan oleh 
pengguna di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang 
ditunjuk oleh instansi penyelenggara inventarisasi GRK sebagai
operator. 

• Jumlah operator dalam setiap level user dapat lebih dari satu orang 
tergantung dengan kebutuhan dan kemampuan personel yang ada. 



Latihan SIGNSMART

1. Buka http://signsmart.menlhk.go.id/v2.1/

2. Masukan username dan pass untuk Kota Samarinda atau
• Sektor Energi - practice1 – practice2021 

• Sektor AFOLU - practice2 – practice2021

• Sektor Limbah - practice3 – practice2021

http://signsmart.menlhk.go.id/v2.1/


ipb.link/uclg-signsmart
Bahan SIGNSMART 

Sambil menunggu bapak/ibu boleh mengunduh file MTPL-Samarinda
di fiolder MTPL pada link diatas. Terima kasih



Terima Kasih
gito.kribo@gmail.com
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