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• Definisi Inventarisasi GRK
• Emisi GRK Sektor AFOLU 
• Bagaimana menghitung Emisi GRK
• Estimasi Emisi Sektor Peternakan
• Estimasi Emisi Sektor Berbasis Lahan
• Estimasi Emisi Sektor Pertanian



Inventarisasi GRK
§ Inventarisasi Gas Rumah Kaca adalah 

kegiatan untuk memantau dan 
menduga/menghitung tingkat dan 
status emisi Gas Rumah Kaca dari 
berbagai sumber emisi (source) dan 
penyerapnya (sink) akibat kegiatan 
manusia (antropogenik)
– Tingkat emisi gas rumah kaca 

adalah kondisi emisi gas rumah kaca 
pada satu waktu tertentu.

– Status emisi gas rumah kaca adalah 
kondisi emisi gas rumah kaca dalam 
satu kurun waktu tertentu yang 
dapat diperbandingkan berdasarkan 
hasil penghitungan gas rumah kaca 
yang menggunakan metode dan 
faktor emisi/serapan yang konsisten



AFOLU (Agriculture Forest and Other Land Use)

§ Perubahan karena perubahan penggunaan lahan dan 
pengelolaan lahan memiliki pengaruh signifikan terhadap 
konsentrasi GRK di atmosfer.

§ Proses-proses yang tergolong emisi dan penyerapan dalam 
biosfer adalah: fotosintesis, respirasi, dekomposisi, 
nitrifikasi / de-nitrifikasi, fermentasi enterik, dan 
pembakaran yang didorong oleh aktivitas biologis dan 
proses fisik.
  

§ Emisi dan serapan dari pertanian dan penggunaan lahan, 
dan perubahan penggunaan lahan dan hutan berkontribusi 
signifikan pada emisi dan serapan GRK di Indonesia.



Sumber dan Serapan GRK dari Lahan

MethanogenesisPhotosintesis

Methanogenesis

Nitrifikasi & 
Denitrifikasi

Oksidasi

Oksidasi





Sumber Utama GRK AFOLU
• Degradasi hutan dan deforestasi
• Kebakaran (FL, Gambut)
• Penggunaan urea dan kapur pertanian

Carbon Dioxide 
(CO2) 

• Budidaya lahan sawah
• Peternakan

Methane (CH4)

• Penggunaan pupuk nitrogen
• Peternakan

Nitrous Oxide 
(N2O)

• -
Fluorinated gases 

(HFC, PFC, SF6)



Pedoman Inventarisasi GRK
q IPCC GUIDELINE 1996, PETUNJUK PERHITUNGAN 

EMISI GRK SEMUA SEKTOR

q IPCC GPG 2000, PETUNJUK MELAKUKAN 
UNCERTAINTY ANALYSIS

q IPCC GPG 2003, PETUNJUK PERHITUNGAN EMISI 
GRK UNTUK LULUCF

q IPCC GUIDELINE 2006, PETUNJUK PERHITUNGAN 
EMISI GRK SEMUA SEKTOR REVISI DARI IPCC 
GUIDELINE 1996,

q 2019 Refinement to the 2006 IPCC



Metode Menghitung Emisi

Data aktivitas merepresentasikan 
aktivitas manusia yang berpotensi 
mengemisikan atau menyerap GRK. 

Fa k t o r  e m i s i  m e n g g a m b a r k a n 
banyaknya GRK yang diemisikan 
untuk tiap satu unit Data Aktivitas. 

Faktor Emisi



3A. Livestock



Kategori Peternakan

§ Enteric Fermentation
– Methan (CH4)

§ Manure Management
– Methan (CH4)
– Nitrogen Oksida (N2O):

• Direct N2O
• Indirect N2O
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CH4



CH4 ENTERIC FERMENTATION
METHAN: ENTERIC FERMENTATION (3.A.1)

§ Berasal dari ternak ruminansia (sapi 
potong, sapi perah, kerbau, domba, 
kambing), non-ruminansia (kuda, babi)

• Methan dihasilkan dari proses 
methanogenesis di dalam rumen 
dengan bantuan bakteri methanogen.

• CO2 + 4H2 ==>  CH4 + 2H2O
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CH4

E=N(T)*EF(T)*10-6

EF(T) = Faktor Emisi Fermentasi Enterik
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E=N(T)*EF(T)*10-6



UPDATE FAKTOR EMISI – TIER 1 (2019 IPCC)

FE lebih tinggi dari 
IPCC 2016; 

Uncertainty 30 – 50%



CH4 MANURE MANAGEMENT

• CH4 diproduksi selama penyimpanan dan 
pengolahan kotoran, dan dari kotoran yang 
disimpan di padang rumput.

• Kondisi yang paling menguntungkan untuk 
produksi CH4 adalah ketika sejumlah besar 
hewan dikelola di area terbatas (misalnya, 
peternakan sapi perah, tempat pemberian 
makan sapi pedaging, dan peternakan babi dan 
unggas), di mana kotoran hewan dibuang dalam 
sistem berbasis cairan.

• Faktor utama yang mempengaruhi emisi CH4 
adalah jumlah kotoran yang dihasilkan dan porsi 
kotoran yang terurai secara anaerob yang 
dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan (cair / 
padat), waktu retensi dan suhu.

• 2019 IPCC memperbaharui pendekatan untuk 
estimasi metan dari kotoran ternak



CH4 MANUR – TIER 1 (UPDATE: PERUBAHAN PERSAMAAN)

Berat Ekskresi
Fraksi 

Pengelolaan





Tabel Baru Laju Ekskresi Default (Tier 1)



FAKTOR EMISI – TIER 1 (2019 IPCC)

• Faktor Emisi lebih detil (manajemen dan iklim) 
• Uncertainty <= 30% lebih kecil dari 2006 IPPC



• N2O Langsung
– Dihasilkan dari proses kombinasi nitrifikasi 

dan detrifikasi N dari manur selama dalam 
PENYIMPANAN/PENGELOLAAN

– Emisi selama penyimpanan dan 
perlakuan tergantung pada 
kandungan nitrogen dan karbon dari 
kotoran, durasi penyimpanan, jenis 
perlakuan, keasaman dan kadar air.

• N2O Tidak Langsung
– Dihasilkan dari N-volatile dalam bentuk 

NH3 atau NOx.  dari N organik. Umumnya 
urea dan uric acid mudah menjadi NH3 
atau NOx

EMISI N2O DARI MANUR

N2O



EMISI N2O LANGSUNG





• Faktor Ekskresi N lebih tinggi dari 2006 IPCC



Faktor Emisi untuk Direct N2O



EMISI N2O TIDAK LANGSUNG







Kehilangan karena Volatilisasi/Leaching (Update) 



3B. Land



Emisi dan Serapan Berbasis Lahan
• Pedoman IPCC telah mengambil pendekatan 

untuk mendefinisikan emisi GRK 
antropogenik berdasarkan sumber dan 
serapan yang terjadi di lahan yang dikelola 
(managed land)

• 'Lahan yang dikelola adalah lahan di mana 
intervensi dan praktik manusia telah 
diterapkan untuk melakukan fungsi produksi, 
ekologi atau sosial

• Lahan yang dikelola harus ditetapkan secara 
nasional dan diklasifikasikan secara 
transparan dan konsisten dari waktu ke 
waktu

• Emisi / serapan GRK tidak perlu dilaporkan 
untuk lahan yang tidak dikelola



Kategori Penggunaan Lahan
Lahan Berhutan (Forestland, FL)
• Semua vegetasi berkayu menurut definisi nasional

Lahan Pertanian (Cropland, CL)
• Lahan pertanian termasuk padi dan agroforestri yang tidak termasuk dalam lahan 

berhutan

Padang Rumput (Grassland, GL)
• Semua padang rumput  dan penggembalan  yang tidak termasuk dalam lahan pertanian

Pemukiman (Settlements, SL)

Lahan Basah (Wetlands, WL)
• Lahan basah selain lahan diatas (lahan gambut dan lahan banjir)

Penggunaan lahan lainnya (Other Lands, OL)
• Termasuk lahan terbuka, bebatuan, es dan lahan-lahan tidak termasuk l di atas



Biomasa Hidup

Bahan Organik 
Mati

Siklus Karbon dari Ekosistem Darat



Perubahan Simpanan Karbon dihitung pada Sub-kategori Lahan 
pada Kategori yang sama (FL-FL) dan Lahan yang 

dikonnversi dari satu kategori ke lainnya (L-FL) untuk setiap 
tampungan karbon. 

3B. Land

FL

FL-FL

Biomass

DOM

Soils

L-FL

CL GL WL SL OL

Biomas Atas
Biomas Bawah

KAYU MATI  (DW)
SARASAH (Litters)



Kategori Penggunaan Lahan Indonesia



Emisi CO2 dari perubahan stok C di lahan

Perubahan stok karbon tahunan:

Perubahan stok C tahunan untuk kategori 
penggunaan lahan :

         

Perubahan stok karbon tahunan untuk strata kategori 
penggunaan lahan:ΔCLUi  = ΔCAB + ΔCBB + ΔCDW + ΔCLI + ΔCSO 

ΔCLAND  = ΔCFL + ΔCCL + ΔCGL + ΔCWL + ΔCSL+ ΔCOL 

ΔCLU  = Σ ΔCLU i



Stok 
Karbon 
Tahun 1

Stok 
Karbon 
Tahun 2

Perbedaan antar stok karbon

Jenis 
Penggunaan 

Lahan
PemanenanGangguan

Se
ra

pa
n 

vi
a 

pe
rt

um
bu

ha
n

Emisi/serapan: penjumlahan 
gain dan loss

1 2

MENDUGA EMISI DAN SERAPAN
Land Use: Estimasi Perubahan Stok Karbon



Gain-Loss Method
• Gains-Loss Method melibatkan pelacakan input dan output dari 

tampungan (pool) C: misalnya, perolehan (gain) dari pertumbuhan 
(peningkatan biomassa) dan transfer karbon dari tampungan lain 
(misalnya, transfer karbon dari tampungan karbon biomassa hidup 
ke tampungan bahan organik mati karena panen atau gangguan 
alam) dan kehilangan (loss) karena panen dan mati. 

dimana      
ΔC = perubahan tahunan simpanan karbon pada biomassa hidup, ton C thn-1

ΔCG = tambahan (gain) karbon tahunan, ton C thn-1

     ΔCL = kehilangan (loss) karbon tahunan, ton C thn-1

∆C = ∆CG - ∆ CL



Emisi Non-CO2

• Laju emisi non-CO2 umumnya ditentukan 
oleh faktor emisi untuk gas tertentu 
(misalnya CH4, N2O) dan kategori sumber 
dan luas (misalnya tanah atau luas area 
yang terbakar) yang menentukan emisi

dimana:
Emission = Emisi non-CO2, ton gas non-CO2
A = data aktivitas yang berkaitan dengan sumber emisi 
(dapat berupa luasan, atau satuan massa, tergantung 
pada jenis sumbernya)
EF = faktor emisi untuk gas tertentu dan kategori 
sumber, ton per unit sumber

Emission = A• EF



FL-FL: Emisi dan Serapan dalam Biomass

§ Biomass: perubahan stok karbon dalam 
biomassa di Lahan Berhutan karena fluks 
substansial yang timbul dari pengelolaan dan 
pemanenan, gangguan alam, kematian alami 
dan pertumbuhan hutan.
– Serapan

• Terjadi penambahan stok karbon 
(biomass) akibat pertumbuhan dari 
hutan

– Emisi: Terjadi emisi karena penurunan stok 
karbon (biomass) akibat dari

• Pemanenan kayu
• Pengambilan Kayu bakar
• Gangguan hama/penyakit, kebakaran 

dll
§ Karbon tanah

– Emisi:
• Akibat drainase tanah organik



Penambahan simpanan karbon tahunan 
biomassa (∆CG): FL-FL 

        ΔCG = Σ I, j (Ai,j GTOTALi,j CFi,j)

        ΔCB = ΔCG  - ΔCL 

∆CG = penambahan simpanan karbon tahunan akibat pertumbuhan biomassa, ton C per 
tahun 
Aij = luas dari lahan tersisa dalam kategori penggunaan lahan yang sama pada zona ekologi 
ke i dan iklim ke j, ha
GTOTALij =rata-rata tahunan pertumbuhan biomas (riap), ton per (ha tahun) dalam berat 
kering
CF  = fraksi karbon dalam berat kering, ton C per berat kering

∆CB = perubahan tahunan dalam stok karbon dalam biomassa, ton C per thn
∆CG = peningkatan tahunan dalam stok karbon karena pertumbuhan biomassa untuk setiap 
sub-kategori lahan, ton C per tahun
∆CL = penurunan tahunan dalam stok karbon karena hilangnya biomassa untuk setiap sub-
kategori lahan, ton C per thn



Total pertumbuhan biomassa GTOTALij 

GTOTALij  = rata-rata tahunan pertumbuhan biomas (riap) 
atas dan bawah permukaan, ton per (ha tahun) dalam 
berat kering

GW = rata-rata tahunan pertumbuhan biomas atas 
permukaan, ton per (ha tahun) dalam berat kering – 
Tabel 4.9 – Tabel 4.12 (Update)

R = rasio biomassa bawah permukaan dan biomassa 
diatas permukaan – Tabel 4.4 (Update)

        GTOTAL = Σ{GW • (1+ R)}



Update Gw

• Gw H Primer tersedia dan FE H Sekunder sedikit lebih tinggi dari 2006 IPPC
• Uncertainty lebih kecil dari 2006 IPPC



Update R

• R untuk ASIA lebih kecil  dari 2006 IPPC
• Uncertainty tersedia



Penurunan simpanan karbon tahunan biomasa 
(∆CL)

∆CL = penurunan simpanan karbon tahunan 
akibat kehilangan biomassa, tonC pertahun

L wood-removal = kehilangan karbon akibat pemanen 
kayu, tonC per tahun

L fuelwood = kehilangan karbon akibat 
pengambilan kayu bakar, tonC per tahun

Ldisturbances = kehilangan karbon akibat gangguan 
hama/penyakit, kebakaran, dan badai, tonC per tahun

 ΔCL = Lwood −removals + Lfuelwood + Ldisturbance



Contoh # 1: Tentukan tampungan karbon biomasa C 
loss/gain?

Pertumbuhan  = 242,000  ton C thn-1

Pengambilan kayu bakar= 336 ton C 
thn-1
 

Kehilangan gangguan alam = 1500 ton C thn-1 

Kehilangan karena panen = 725 
ton C thn-1 

FL-FL (hutan pinus,100,000 ha) 



ΔCG = 242.000  ton C thn-1

ΔCL = Lwood −removals + Lfuelwood + Ldisturbance

        =725 + 336 + 1500 
        = 2.561 ton C thn-1

 ΔCbiomass = ΔCG – ΔCL

         = 242.000 – 2.561 = 239.439 ton C per thn



Emisi/Serapan: Cropland (CL)
§ CL-CL

– Biomass hidup:
• Serapan: terjadi penambahan stok karbon (biomass) akibat 

pertumbuhan
– Karbon tanah

• Emisi/Serapan:
– Perubahan kandungan karbon dalam tanah mineral 

akibat pengelolaan tanah, pemberian bahan organik, 
– Perubahan kandungan karbon dalam tanah organik 

akibat pengolahan tanah
§ Land-CL

– Biomass Hidup:
• Serapan/Emisi: terjadi perubahan stok karbon (biomass) akibat 

perubahan tutupan lahan (konversi)
– Biomass mati

• Emisi/Serapan: perubahan stok karbon dari kayu mati akibat 
perubahan tutupan lahan (sebelum dan sesudah perubahan 
tutupan lahan)

– Karbon tanah
• Emisi: perubahan kandungan karbon pada tanah organik 

pengolahan tanah
• Serapan/serapan: perubahan karbon tanah mineral akibat 

konversi lahan



Emisi/Serapan: Grassland (GL)
§ GL-GL

– Karbon tanah
• Emisi/Serapan:

– Perubahan kandungan karbon dalam tanah 
mineral akibat pengelolaan tanah, pemberian 
bahan organik, 

– Perubahan kandungan karbon dalam tanah 
organik akibat pengelohan tanah

§ Lands-GL
– Biomass Hidup:

• Serapan/Emisi: terjadi perubahan stok karbon (biomass) 
akibat perubahan tutupan lahan (konversi)

– Biomass mati
• Emisi/Serapan: Perubahan stok karbon dari kayu mati 

akibat perubahan tutupan lahan (sebelum dan sesudah 
perubahan tutupan lahan)

– Karbon tanah
• Emisi: Perubahan kandungan carbon pada tanah organik 

pengolahan tanah
• Serapan/serapan: Perubahan karbon tanah mineral 

akibat konversi lahan



Emisi/Serapan: WL

§ WL-WL
– Emisi CO2 karena pengelolaan 

lahan gambut
– Emisi N2O karena pengambilan 

(ekstraksi) tanah gambut

§ Flooded land remaining 
flooded land
– Perhitungan masuk ke 

kelompok sawah

§ Lands-WL
– Emisi N2O akibat konversi peat 

untuk ekstraksi



Emisi/Serapan: Settlement (ST)
§ ST-ST

– Karbon tanah
• Emisi: Perubahan kandungan karbon dalam 

tanah organik akibat pengelohan tanah

§ Lands-ST
– Biomass Hidup:

• Serapan/Emisi: Terjadi perubahan stok karbon 
(biomass) akibat perubahan tutupan lahan 
(konversi)

– Biomass mati
• Emisi/Serapan: Perubahan stok karbon dari 

kayu mati akibat perubahan tutupan lahan 
(sebelum dan sesudah perubahan tutupan 
lahan)

– Karbon tanah
• Emisi: Perubahan kandungan carbon pada 

tanah organik pengolahan tanah
• Serapan/serapan: Perubahan karbon tanah 

mineral akibat konversi lahan



Emisi/Serapan: Other Lands (OL)
§ OL-OL (tidak ada emisi atau serapan)
§ Lands - OL

– Biomass Hidup:
• Serapan/Emisi

– Terjadi perubahan stok karbon (biomass) akibat 
perubahan tutupan lahan (konversi)

– Karbon tanah
• Emisi:

– Perubahan kandungan karbon pada tanah organik 
pengolahan tanah

• Serapan:
– Perubahan karbon tanah mineral akibat konversi lahan



3C. Aggregate sources and non-CO2 emissions on land 
(PERTANIAN)
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3C. Sumber Agregat  dan 
Emisi Non-CO2 pada 

Lahan

3.C.1. Emisi dari 
Pembakaran Biomassa

3.C.2. Pengapuran

3.C.3. Aplikasi Urea

3.C.4. dan 3.C.5. Emisi 
N2O Langsung dan Tidak 

Lagsung dari Tanah 
Dikelola

3.C.6. Emisi N2O Tidak 
Langsung  dari 

Pengelolaan Manur

3.C.7. Budidaya Sawah



3.C.1: Emisi Non-CO2 dari pembakaran biomassa

• Emisi dari kebakaran tidak 
hanya mencakup gas CO2, 
tetapi juga GRK lain, atau 
prekursor, karena pembakaran 
bahan bakar yang tidak 
sempurna, termasuk karbon 
monoksida (CO), metana (CH4), 
senyawa organik volatil non-
metana (NMVOC) dan 
nitrogen (misalnya, N2O, NOx).

• Emisi GRK non-CO2 
diperkirakan untuk semua 
kategori penggunaan lahan.



Emisi non-CO2 dari pembakaran biomassa

Lfire  = A ● MB ● Cf ● Gef ● 10−3

dimana:
Lfire = amount of greenhouse gas emissions from fire, tonnes of each 
GHG e.g., CH4, N2O, etc.
A = area burnt, ha
MB = mass of fuel available for combustion, tonnes ha-1 (including 
biomass, ground litter and dead wood; litter and dead wood pools 
assumed zero, when there is no land-use change.) – Tabel 2.4 
(update)
Cf = combustion factor, dimensionless - -  – Tabel 2.6 (update) 
Gef = emission factor, g (kg dry matter burnt)-1 -  – Tabel 2.5 (not 
update)



3.C.2 dan 3.C.3: Emisi CO2 dari Pengapuran dan 
Aplikasi Urea

• Emisi CO2 dari bikarbonat 
yang dilepaskan dari 
penggunaan kapur 
pertanian atau urea ke 
tanah

• dimana,
• M = jumlah kapur / urea tahunan 

yang digunakan (ton thn-1)
• EF = faktor emisi (t CO2-C / ton 

kapur [0.12 – 0.13] atau urea 
[0.2]

CO2−C Emission  =  M ● EFlime/urea 



3.C.4 dan 3.C.5: Emisi N2O dari Pengelolaan Tanah

• Nitrous oksida diproduksi secara 
alami di tanah melalui proses 
nitrifikasi dan denitrifikasi.

• Nitrifikasi adalah oksidasi amonium 
oleh mikroba aerobik menjadi nitrat, 
dan denitrifikasi adalah reduksi nitrat 
oleh mikroba anaerob menjadi gas 
nitrogen (N2). 

• Emisi N2O karena input N 
antropogenik terjadi melalui: 

– jalur langsung (yaitu langsung dari 
tanah yang ditambahkan N), dan 

– dua jalur tidak langsung, yaitu:
• melalui penguapan sebagai NH3 dan 

NOx dan selanjutnya diredeposisi 
(diendapkan ulang), dan 

• melalui pencucian dan limpasan

• Tier 1: faktor emisi update 



3.C.4: Emisi N2O Langsung dari Tanah yang Dikelola
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N2O-Direct = emisi tahunan N2O langsung dari tanah yang dikelola, kg N2O per tahun
N2O-N N input  = emisi tahunan N2O langsung dari input N ke tanah yang dikelola, kg N2O-N     
per  tahun
N2O-N OS  = emisi tahunan N2O langsung dari pengelolaan tanah organik, kg N2O-N per tahun
N2O-N PRP = emisi tahunan N2O langsung dari input urin atau kotoran ternak ke padang rumput 

   atau pengembalaan, kg N2O-N per tahun
 FSN = jumlah tahunan pupuk sintetis N yang diaplikasikan pada tanah, kg N thn-1
FON = jumlah tahunan kotoran hewan, kompos, lumpur limbah dan penambahan N organik lainnya 

   yang diterapkan pada tanah, kg N thn-1
FCR = jumlah tahunan N dalam sisa tanaman (di atas tanah dan di bawah tanah), termasuk 

   tanaman pengikat N, dan dari pembaruan hijauan / padang rumput, dikembalikan ke tanah, 
   kg N tahun-1



• FE lebih lengkap/detil (iklim/input/irigasi) dari 2006 IPPC, 
• Uncertainty lebih kecil dari 2006 IPPC

Disagregasi: iklim, 
input, irigasi



3.C.5: Emisi N2O Tidak Langsung dari Tanah yang Dikelola

• Selain emisi langsung N2O dari tanah yang 
dikelola yang terjadi melalui jalur langsung 
(yaitu, langsung dari tanah di mana N 
diaplikasi), emisi N2O juga terjadi melalui 
dua jalur tidak langsung:
– penguapan N sebagai NH3 dan oksida N (NOx), 

dan pengendapan ulang sebagai NH4 + dan 
NO3 ke tanah dan permukaan danau dan 
perairan lainnya; 

– pencucian dan limpasan dari tanah N.



Volatilisation (N2O)

Where:
N2O(ATD)–N = annual amount of N2O–N produced from atmospheric deposition of N volatilised 
from
soils, kg N2O–N yr-1

FSN = annual amount of synthetic fertiliser N applied to soils, kg N yr-1

FracGASF = fraction of synthetic fertiliser N that volatilises as NH3 and NOx, kg N volatilised (kg of N 
applied)-1 

FON = annual amount of managed animal manure, compost, sewage sludge and other organic N 
additions applied to soils, kg N yr-1

FPRP = annual amount of urine and dung N deposited by grazing animals on pasture, range and 
paddock, kg N yr-1 - UPDATE
FracGASM = fraction of applied organic N fertiliser materials (FON) and of urine and dung N 
deposited by grazing animals (FPRP) that volatilises as NH3 and NOx, kg N volatilised (kg of N 
applied or deposited)-1  - UPDATE
EF4 = emission factor for N2O emissions from atmospheric deposition of N on soils and water 
surfaces, [kg N–N2O (kg NH3–N + NOx–N volatilised)-1] - UPDATE



Leaching/Runoff (N2O)

Where:
N2O(L)–N = annual amount of N2O–N produced from leaching and runoff of N additions to agricultural soils 
in regions where leaching/runoff occurs, kg N2O–N yr-1

FSN = annual amount of synthetic fertiliser N applied to soils in regions where leaching/runoff occurs, kg N yr-
1

FON = annual amount of managed animal manure, compost, sewage sludge and other organic N additions 
applied to soils in regions where leaching/runoff occurs, kg N yr-1

FPRP = annual amount of urine and dung N deposited by grazing animals in regions where leaching/runoff 
occurs, kg N yr-1 
FCR = amount of N in crop residues (above- and below-ground), including N-fixing crops, and from
forage/pasture renewal, returned to soils annually in regions where leaching/runoff occurs, kg N yr-1

FSOM = annual amount of N mineralised in mineral soils associated with loss of soil C from soil organic
matter as a result of changes to land use or management in regions where leaching/runoff occurs, kg
N yr-1 
FracLEACH-(H) = fraction of all N added to/mineralised in soils in regions where leaching/runoff
occurs that is lost through leaching and runoff, kg N (kg of N additions)-1  - - UPDATE
EF5 = emission factor for N2O emissions from N leaching and runoff, kg N2O–N (kg N leached and
runoff)-1 - UPDATE



• FE lebih lengkap/detil (iklim/input) dari 2006 IPPC
• Uncertainty lebih kecil dari 2006 IPPC

Disagregasi: iklim, 
input



3.C.7: Emisi CH4 dari Sawah

• Penguraian anaerobik bahan 
organik di sawah yang 
tergenang menghasilkan 
metana (CH4), yang terlepas 
ke atmosfer terutama melalui 
tanaman padi.

• Jumlah emisi tahunan 
tergantung pada penanaman 
padi, jumlah dan lamanya 
tanaman ditanam, jenis dan 
suhu tanah, praktik 
pengelolaan air, dan 
penggunaan pupuk serta 
amandemen organik dan 
anorganik lainnya.



Emisi Methan dari Sawah

• CH4 Rice = emisi metan dari budidaya padi sawah, Gg CH4 per tahun
• EFi,j,k = faktor emisi untuk kondisi i, j, dan k; kg CH4 per hari
• ti,j,k = lama budidaya padi sawah untuk kondisi i, j, dan k; hari
• Ai,j,k = luas panen padi sawah untuk kondisi I, j, dan k; ha per tahun
• i, j, dan k= mewakili ekosistem berbeda: i: rezim air, j: jenis dan  jumlah pengembalian bahan 

organik tanah, dan k:   kondisi lain di mana emisi CH4 dari padi sawah dapat bervariasi
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• EFi = Faktor emisi harian yang terkoreksi untuk luas panen tertentu, kg CH4 per hari  - update
• EFc = Faktor emisi baseline untuk padi sawah dengan irigasi terus-menerus dan tanpa pengembalian 

bahan organik. - update
• SFw = Faktor skala yang menjelaskan perbedaan rejim air selama periode budidaya - update
• SFp = Faktor skala yang menjelaskan perbedaan rejim air sebelum periode budidaya - update
• SFo = Faktor skala yang menjelaskan jenis dan jumlah pengembalian bahan organik yang diterapkan 

pada periode budidaya padi sawah - update
• SFs,r` = Faktor skala untuk jenis tanah, varietas padi sawah dan lain-lain, jika tersedia - update



• FE lebih lengkap/detil (kontinental) dari 2006 IPPC
• Uncertainty lebih kecil dari 2006 IPPC

• Cultivation period



• F-Skala lebih tinggi dari 2006 IPPC, kecuali tadah hujan (disagregasi)
• Uncertainty lebih tinggi dari 2006 IPPC

• Cultivation period



< 200 
IPCC

< 200 
IPCC

> 200 
IPCC




