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1. Sumber dan Deskripsi Emisi GRK Sektor Limbah



1. Sumber dan Deskripsi Emisi GRK Sektor Limbah
Kode Kategori (IPCC 2006) Deskripsi Sumber Emisi

4A1: Penimbunan limbah padat yang 
terkelola

4A2: Penimbunan limbah padat yang 
tidak terkelola

Emisi CH4 dari limbah padat yang ditimbun di landfill TPA, dan di lokasi yang tidak 
dikelola (misal: TPS ilegal terbuka, lubang di tanah, jurang, dll).

4B: Pengolahan limbah padat secara 
biologis

Emisi CH4 dan N2O, dari pengolahan sampah, lumpur (domestik & industri), dan 
limbah padat industri secara biologis, misal dengan: komposting dan/atau  
anaerobic digestion di biodigester.

4C1: Insinerasi 
4C2:  Pembakaran sampah secara 

terbuka

Emisi CO2, CH4, dan N2O dari limbah yang diolah secara termal, baik proses yang 
terkendali (insinerasi, pirolisis, gasifikasi, dan plasma), dan/atau tidak terkendali 
(pembakaran sampah secara terbuka). Emisi dari pembakaran limbah untuk 
pembangkitan energi (energy recovery), misal: pembakaran Refused Derived 
Fuel (RDF), konsumsi syngas, dll, tidak dihitung di sektor limbah, tetapi di sektor 
energi.

4D1: Pengolahan dan pembuangan air 
limbah domestik

4D2: Pengolahan dan pembuangan 
limbah cair industri

CH4 dan N2O diemisikan dari:
- Pengolahan limbah cair domestik dan industri, dari setiap tipe IPAL.
- Pembuangan effluen IPAL ke badan air.
- Pembuangan langsung (untreated) limbah cair domestik & industri ke badan air.



2. DATA AKTIFITAS



2.1 Timbulan Sampah
• Timbulan sampah dapat diestimasi berdasarkan jumlah penduduk 
• Jika timbulan sampah per sumber (rumah tangga, pasar, mall, sekolah, kantor, pertokoan, 

taman, jalan, dll) tersedia, maka data menjadi lebih baik.

Tahun Penduduk1) Laju timbulan sampah2) Estimasi timbulan 
sampah

(jiwa) (kg/jiwa/hari) (ton/jiwa/tahun) (ton/tahun)
(1) (2) (3) (4)=(3)*365*10-3 (4)=(2)*(3)*365*0,001

2016 1.602.071 0,7 0,26 409.329
2017 1.623.099 0,7 0,26 414.702
2018 1.643.488 0,7 0,26 419.911
2019 1.662.893 0,7 0,26 424.869

Ket: 
1) Data BPS.
2) Standar nasional (dalam kg/jiwa/hari) 

Contoh Estimasi timbulan sampah di Kota “X”



2.2 Komposisi dan Kandungan Bahan Kering Sampah

No. Komponen Sampah Komposisi  sampah (% berat basah)
IPCC (2006)

Default Asia Tenggara
Refinement (2019) – 

Default Indonesia
Laporan IGRK 
KLHK (2021)1)

1 sisa makanan 43,50% 74% 49,86%
2 taman (pekarangan) - 0% 7,39%
3 kertas dan karton 12,90% 10% 10,82%
4 kayu 9,90% 0% 0,95%
5 tekstil 2,90% 2% 3,97%
6 nappies (popok sekali pakai) - 0% 6,04%
7 karet dan kulit 0,60% 0% 18,80%
8 plastik 6,30% 8% 18,80%
9 logam 1,30% 2% 0,35%

10 kaca/gelas 2,20% 2% 0,71%
11 Lainnya (abu, debu, kotoran, debu, tanah, elektronik). 5,40% 2% 0,60%

• Tiap komponen sampah mengandung DOC & karbon fosil berbeda, yg mempengaruhi tingkat emisi.  
• Untuk simplifikasi, komposisi sampah di sumber, TPS, dan TPA diasumsikan sama.
• Komposisi sampah bervariasi, tergantung: cuaca, musim buah, metode sampling, dll. 
• Sebaiknya tidak usah mengubah data komposisi sampah secara tahunan (berbeda nilainya setiap 

tahun), jika data tidak konsisten, valid, dan reliabel.
• Komponen sampah Indonesia dari berbagai literatur:



No. Komponen Sampah Kandungan bahan kering (%)
IPCC (2006)

Default Asia Tenggara
Survey DLHK 

Palembang (2019)
Laporan IGRK 
KLHK (2021)1)

1 sisa makanan 40% 22% 46%
2 taman (pekarangan)  55%  
3 kertas dan karton 90% 94% 48%
4 kayu 85% 89% 55%
5 tekstil 80% 85% 64%
6 nappies (popok sekali pakai)  17%  
7 karet dan kulit 84% 99% 90%
8 plastik 100% 95% 68%
9 logam 100% N/A 97%

10 kaca/gelas 100% N/A 79%
11 lainnya N/A N/A 92%

2.2 Komposisi dan Kandungan Bahan Kering Sampah
• Kandungan bahan kering per komponen sampah (di TPA) diperlukan untuk estimasi sampah 

dalam kondisi kering (dry basis). 
• Kandungan bahan kering default dapat dipakai, jika data lokal tidak tersedia.
• Sebaiknya tidak usah mengubah data kandungan bahan kering sampah secara tahunan (berbeda 

nilainya setiap tahun), jika data tidak konsisten, valid, dan reliabel.



2.3 Volume (Timbulan) Sampah ke TPA 
• Data dimulai saat landfill TPA beroperasi. 
• Data berasal dari UPT TPA setempat.
• Jika data tidak tersedia, maka dapat diproxy dari jumlah penduduk, 
• Misal: landfill TPA Kota “X” beroperasi dari tahun 2010, data tersedia hanya 2016 – 2019, maka 

volume sampah ke Landfill TPA adalah:

Tahun Populasi Volume sampah ke TPA (ton) Catatan
(jiwa) Data UPT TPA Data proxy

2010 1.468.007  211.615 = [penduduk 2010 / penduduk 2016] * sampah ke TPA 2016
2011 1.481.814  213.605 = [penduduk 2011 / penduduk 2016] * sampah ke TPA 2016
2012 1.503.485  216.729 = [penduduk 2012 / penduduk 2016] * sampah ke TPA 2016
2013 1.535.900  221.401 = [penduduk 2013 / penduduk 2016] * sampah ke TPA 2016
2014 1.558.494  224.658 = [penduduk 2014 / penduduk 2016] * sampah ke TPA 2016
2015 1.580.517  227.833 = [penduduk 2015 / penduduk 2016] * sampah ke TPA 2016
2016 1.602.071 230.940   
2017 1.623.099 249.018   
2018 1.643.488 264.859   
2019 1.662.893 296.783   



• Jika data dalam tonnase tidak tersedia (umumnya di TPA kecil), data diasumsikan berdasarkan 
jumlah truk yang masuk ke TPA.

2.3 Volume (Timbulan) Sampah ke TPA 

Tahun Volume sampah masuk ke TPA
Unit truk/hari1) m3/hari 2) ton/hari3) ton/tahun

(1) (2) (3)=(2)*6 (4)=(3)*0,347 (5)=(4)*365
2010     
2011     
2012     
2013     
2014     
2015     
2016 14 84 29 10.639
2017 16 96 33 12.159
2018 18 108 37 13.679
2019 20 120 42 15.199

Ket: 
1) Jika ritasi truk "A" = 2, maka jumlah truk masuk ke TPA = 2
2) asumsi 1 truk = 6 m3

3) Densitas sampah= 0,347 ton/m3.
(Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi GRK, Buku II, Volume 4, halaman 96).



• Jika data tersedia dalam fraksi sampah ke SWDS, maka volume sampah ke TPA diestimasi 
dengan:
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• misal: 
Pada Tahun 2019, timbulan sampah Kota “X”, dengan: 69,85% sampah ke TPA, laju timbulan sampah 
= 0,26 ton/jiwa/tahun, dan jumlah penduduk = 1.662.893 jiwa, maka estimasi sampah masuk ke TPA 
(2019), adalah:
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2.3 Volume (Timbulan) Sampah ke TPA 



2.4 Tipe Solid Waste Disposal Site (SWDS)
• Di Indonesia, SDWS dikenal dgn terminologi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dengan landfilling. 
• Desain awal landfill di TPA Indonesia umumnya semi-aerobic landfill, tetapi sering berubah menjadi 

open dumping, yang dapat dikategorikan dalam Unmanaged Deep di IPCC 2006 (atau Managed 
poorly – semi-aerobic dalam Refinement 2019).

• Umumnya, ketinggian landfill Indonesia > 5 m, sehingga dikategorikan “Unmanaged Deep”. 

Kategori SWDS (dan MCF) sesuai klasifikasi IPCC 2006, adalah:
• Un-managed Deep, jika ketinggian TPA > 5 m, atau m.at di dasar landfill TPA tinggi (MCF = 0,8).
• Un-managed Shallow, jika ketinggian TPA < 5 m dan muka air tanah di dasar landfill TPA rendah 

(MCF = 0,4).  
• Managed Semi-aerobic, landfill TPA terkelola dengan baik, sistem ventilasi gas berjalan dengan 

optimal (MCF = 0,5).
• Managed Anaerobic, model landfill ini jarang didesain/dibangun di Indonesia (MCF = 1,0).
Dalam Refinement 2019, kategori SDWS ditambah dengan:
• Managed poorly – semi-aerobic, jika pengaturan sel, penyaluran lindi dan gas tidak berjalan dengan 

baik (MCF = 0,7).
• Managed well – active-aeration (MCF = 0,4).
• Managed poorly – active-aeration (MCF = 0,7)



Model anaerobik landfill seperti ini jarang di 
desain di Indonesia

Sumber gambar: www.dumpsters.com Semi aerobic landfill sering didesain 
(& dibangun) di Indonesia

Sumber gambar: https://nottawasagainstitute.wordpress.com

Sambungan T di pipa 
lindi dan pipa gas



Perbandingan Sumber Emisi di Kategori Solid Waste Disposal Site (SWDS)
pada IPCC 2006 & Refinement 2019 (kategori 4A)

IPCC 2006:
4A Solid Waste Disposal Site (SWDS)

4A3 Uncategorized 

4A1 Managed 
Anaerob

Semi-aerob

4A2 Un-managed 
Shallow

Deep

Refinement  2019:
4A Solid Waste Disposal Site (SWDS)

Active aeration, 
well managed

Active aeration, 
Managed poorly

4A1 Managed 

Anaerob

Semi-aerob, well managed

Semi-aerob, 
managed poorly

4A2 Un-managed 
Shallow

Deep

4A3 Uncategorized 



• Sampah organik dapat dikelola secara biologis, dengan komposting dan/atau anaerobic digestion. 
• Volume sampah organik yang terolah dikomposkan dapat diestimasi berdasarkan produksi kompos.

2.5 Volume Sampah Organik Dikomposkan

Tahun Produksi kompos1) Estimasi sampah organik terolah2) 
ton ton

(1) (2) (3)=(2)*2
2010   
2011   
2012   
2013   
2014   
2015   
2016 11.104 22.208
2017 11.225 22.450
2018 11.698 23.396
2019 11.698 23.396

Keterangan:
1) Data Bidang Pengurangan Sampah DLH
2) Asumsi 1 ton kompos dihasilkan dari 2 ton sampah organik



2.6 Distribusi Pengelolaan Sampah
 Contoh, estimasi distribusi pengelolaan sampah Kota “X” pada Tahun 2019:
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Fraksi sampah lainnya, umumnya didapat dari hasil survey, atau EHRA dari Dinas Kesehatan Kota.

Tahun
Timbulan 
Sampah ke TPA Dikomposkan Dibakar 

terbuka1)
Ke sungai/ 
kali/ parit1)

Lahan 
Kosong Di-daur ulang2) Insinerasi 

sampah domestik
Lainny

a3)

ton ton % ton % % % % ton % ton % %

2010              
2011              
2012              
2013              
2014              
2015              
2016 409.329 230.940 56% 22.208 5% 2% 3% 1% 2.744 1% 0 0,00% 31%
2017 414.702 249.018 60% 22.450 5% 2% 3% 1% 2.744 1% 0 0,00% 28%
2018 419.911 264.859 63% 23.396 6% 2% 3% 1% 2.744 1% 0 0,00% 24%
2019 424.869 296.783 70% 23.396 6% 2% 3% 1% 2.744 1% 0 0,00% 18%

Keterangan:
1) Hasil studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (EHRA) oleh Dinas Kesehatan
2) 3R oleh Bank Sampah/TPS 3R/Pengepul/lainnya, data ada di Bidang/Seksi Pengurangan Sampah DLH  
2) Jika data tidak tersedia, lakukan expert judgement, atau kosongkan saja.

% Lainnya = 100% - (% ke TPA + % Dikomposkan + % Dibakar terbuka + % ke sungai + % ke lahan kosong + % daur ulang + % insinerasi) 



Perbandingan Sumber Emisi di Kategori Insinerasi dan Pembakaran Terbuka
pada IPCC 2006 & Refinement 2019 (kategori 4C)

IPCC 2006:

4C Insinerasi dan 
Pembakaran Terbuka

4C1 Insinerasi

4C2 Pembakaran 
Terbuka

Refinement  2019:

4C Insinerasi dan 
Pembakaran Terbuka

4C1.a Insinerasi

4C1.b Pirolisis

4C1.c Gasifikasi

4C1.d Plasma

4C2 Pembakaran 
Terbuka

2.7 Insinerasi & Pembakaran Sampah secara Terbuka



2.7 Insinerasi & Pembakaran Sampah secara Terbuka
• Pengolahan sampah secara termal diklasifikasikan menjadi: insinerasi, pirolisis, gasifikasi, plasma, 

dan pembakaran terbuka.

• Karena produk gas dari pirolisis, gasifikasi, dan plasma digunakan sebagai bahan bakar atau 
bahan baku kimia, emisi langsung CH4 dan N2O dari teknologi ini diharapkan cukup rendah, 
kecuali produk gas sengaja dibuang ke atmosfer. 

• Jika produk gas dibakar untuk memasok energi, emisi dilaporkan pada Sektor Energi. 
• Volume sampah yang diolah dengan proses insinerasi, pirolisis, gasifikasi, dan plasma didapat dari 

lokasi plant langsung, bidang pengelolaan limbah B3, atau bidang lain terkait registrasi limbah di 
DLH atau BPS.

•  Volume sampah yang dibakar secara terbuka, dalam setahun, didapat dengan:
������ ������ �������  ��� =   % ������ �������  ∗ ����  ��������  ���/����/���   ∗
 ��������  ���� 



Estimasi CH4 & N2O 
Limbah Cair Domestik

Note: untuk IPAL aerobik, tidak ada pembagian well 
managed dan not well managed).

Keterangan:tinta  biru mengalami penyempurnaan



Input SIGN SMART terkait limbah cair domestik
• Jumlah Penduduk
• Proporsi tinggal di desa dan kota
• Konsumsi protein per kapita
• Sarana Pembuangan Air Limbah

2.8 Pengolahan & Pembuangan Limbah Cair Domestik



2.8 Pengolahan & Pembuangan Limbah Cair Domestik
• Distribusi pengolahan dan pembuangan air limbah domestik tersedia di dokumen EHRA 

Kota/Kabupaten, atau data Susenas BPS. 
• Contoh distribusi pengelolaan air limbah domestik di Kota “X”.

Tahun Tingkat Akses1) Sarana Pembuangan Air Limbah Domestik2)

Layak Dasar Tidak ada Tangki Septik Cubluk Lainnya
(1) (2) (3) (4) (5)=(2) (6)=(3) (7)=(4)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 87,19% 7,87% 4,94% 87,19% 7,87% 4,94%
2017 87,19% 7,87% 4,94% 87,19% 7,87% 4,94%
2018 87,19% 7,87% 4,94% 87,19% 7,87% 4,94%
2019 87,19% 7,87% 4,94% 87,19% 7,87% 4,94%

sumber:
1) http://portal.nawasis.info/public/akseslimbahbps_chart.php
2) asumsi akses sanitasi layak adalah memakai septik tank

asumsi akses sanitasi dasar adalah memakai cubluk
 Asumsi tidak ada akses adalah langsung membuang ke badan air (tanpa diolah)



• Data aktivitas untuk sumber ini adalah total bahan yang dapat terdegradasi secara organik dalam 
limbah cair (TOW). 

• Parameter ini merupakan fungsi dari populasi dan generasi BOD per orang (kg BOD/tahun). 

• Persamaan untuk TOW adalah:
Dimana:

• TOW = total organik dalam limbah cair, kg BOD/tahun
• P = populasi, (orang)
• BOD = country-specific per kapita BOD5, g/orang/hari (default = 40 g/orang/hari)
• 0,001 = konversi dari gram BOD ke kg BOD

• Estimasi total organik dalam limbah cair (TOWj) menurut jalur pengolahan & pembuangan:

dimana:
• TOWj = jumlah organik dalam limbah cair pada tahun inventori, kg BOD/tahun, untuk kelompok pendapatan i 

dan jalur/sistem pengolahan dan pembuangan, j.
• TOW = total organik dalam limbah cair pada tahun inventori, kg BOD/tahun. 
• Ui = sebagian dari populasi dalam kelompok pendapatan i pada tahun inventori.
• Tij = tingkat pemanfaatan jalur/sistem pengolahan dan pembuangan, j, untuk tiap kelompok pendapatan
• Ij = faktor koreksi untuk BOD industri tambahan yang dibuang ke jalur/sistem pengolahan dan 

pembuangan j (untuk collected = 1,25, untuk uncollected = 1,00)

2.8 Pengolahan & Pembuangan Limbah Cair Domestik



2.8 Pengolahan & Pembuangan Limbah Cair Domestik
• Penyusun inventori harus mempertimbangkan bahwa lumpur yang diambil dari IPAL dapat dipindahkan ke IPLT 

terpusat, beban organik tambahan ini harus dimasukkan saat memperkirakan TOW influen ke IPLT.

• Komponen organik yang disisihkan sebagai lumpur merupakan fungsi dari lumpur yang dihasilkan dari 
pengolahan limbah cair (Smass) dan faktor lumpur (Krem), yaitu:
dimana:
Saerob = komponen organik yang disisihkan dari limbah cair (dalam bentuk lumpur) pada IPAL aerobik, kg BOD/thn
Smass = jumlah lumpur (raw) yang disisihkan dari pengolahan limbah cair sebagai massa kering, ton/tahun
Krem = faktor lumpur, kg BOD/kg lumpur. 
1000 =  faktor konversi untuk ton ke kilogram

• Untuk sistem septik, emisi bergantung pada fraksi penduduk yang mengelola tangki septik sesuai  instruksi 
pengurasan lumpur (F). Nilai default F adalah 0,5, dimana 50% populasi yang mengelola sistem septik 
mematuhi instruksi pengurasan. komponen organik yang disisihkan sebagai sludge dari sistem septik, adalah:

dimana:
Sseptic =  komponen organik yang disisihkan dari limbah cair (dalam bentuk lumpur) dalam sistem septik, kg BOD/thn.
TOWseptic = total organik dalam limbah cair, kg BOD/thn.
F = fraksi populasi yang mengelola septic tank sesuai dengan instruksi pengurasan lumpur dari sistem septik. 
0,5 = fraksi organik dalam limbah cair yang disisihkan dalam lumpur ketika tangki septik dikelola sesuai dengan 

petunjuk pengurasan lumpur.



Tipe pengolahan Default Rentang
(kg BOD / kg massa lumpur kering)

Instalasi pengolahan mekanis (lumpur sedimentasi primer) 0,5 0,4 – 0,6
Instalasi pengolahan aerobik dengan pengolahan primer (lumpur primer 
dan sekunder campuran, tidak diolah atau diolah secara aerob)

0,8
 

0,65 - 0,95

Instalasi pengolahan aerobik dengan pengolahan primer dan penguraian 
lumpur anaerobik/anaerobic sludge digestion (lumpur primer dan 
sekunder campuran, diolah secara anaerob)

1,0
 

0,8 – 1,2

Instalasi pengolahan limbah cair aerobik tanpa pengolahan primer 
terpisah

1,16 1,0 – 1,5

Catatan:
1 BOD adalah indikator proksi dari kualitas (atau kandungan organik) limbah cair, tetapi parameter ini bukan pengukuran 

massa langsung dari kandungan organik. Sama seperti massa oksigen dalam CO2 yang lebih besar dari massa karbon, 
BOD molekul yang mengandung karbon dapat melebihi 1 ketika molekul tersebut dimetabolisme menjadi CO2.

2 Berdasarkan penilaian ahli oleh Penulis Utama (di Volume 6 Chapter 6 2019 Refinement) menggunakan referensi berikut: 
Pescod (1992); Davies (2005); Foladori dkk. (2010); WEF (2010); Departemen Sumber Daya Alam Wisconsin (2010); 
Serón et al. (2011).

2.8 Pengolahan & Pembuangan Limbah Cair Domestik



2.8 Pengolahan & Pembuangan Limbah Cair Domestik

Tipe Pengolahan Default Rentang
Sistem tidak terolah 0 0 - 0,1
Primer (instalasi pengolahan mekanis) 0,40 0,25 - 0,50
Primer + Sekunder (instalasi pengolahan biologi) 0,85 0,80 - 0,90
Primer + Sekunder + Tersier (instalasi pengolahan biologi lanjutan) 0,90 0,80 – 0.95
Tangki septik / sistem septik 0,625 0,50 - 0,60
Jamban/latrin - Iklim kering, muka air tanah lebih rendah dari jamban, keluarga 
kecil (3–5 orang)

0,1
 

0,05 - 0,15

Jamban/latrin - Iklim kering, muka air tanah lebih rendah dari jamban, komunal 
(banyak pengguna)

0,5
 

0,4 - 0,6

Jamban/latrin - iklim basah atau ada penyiraman air, muka air tanah lebih tinggi 
dari jamban

0,7
 

0,7 - 1,0

Sumber: 1 Berdasarkan penilaian ahli oleh Penulis Utama (di Volume 6, Chapter 6, 2019 Refinement) menggunakan referensi 
berikut: Pescod (1992); WEF (2009); Schaider dkk. (2017). 

Untuk pembuangan limbah cair terolah, penyusun inventori harus memperkirakan jumlah TOW dalam limbah (TOWEFFLUENT): 

dimana:
TOWEFFtreat = total organik dalam effluen limbah cair (terolah) yang dibuang ke lingkungan perairan, kg BOD/tahun.
TOW = total bahan yang dapat terdegradasi secara organik dalam limbah cair domestik, kg BOD/tahun.
TJ = tingkat pemanfaatan sistem pengolahan j (iTij). 
j = setiap jenis pengolahan limbah cair yang digunakan dalam tahun inventori.
TOWREM, j = fraksi dari total limbah organik yang disisihkan selama pengolahan limbah cair per jenis pengolahan j. 

Fraksi penyisihan organik di pengolahan limbah cair (TOWREM) menurut tipe pengolahan:



Estimasi CH4 & 
N2O Limbah Cair 

Industri

Keterangan: tinta  biru mengalami 
penyempurnaan di Refinement 2019



Sektor Limbah Cair Industri
(Input data Produksi & tipe IPAL) 



2.9 Produksi Industri (dalam Ton) 
• Data produksi digunakan untuk memperkirakan volume limbah cair.
• Jika terdapat di dalam wilayah administrasi Kota, isikan data produksi (2010 – 2020) dari industri 

– industri, sbb: (1) pabrik pulp and paper; (2) Rumah pemotongan hewan; (3) Produksi alkohol, 
bir, tepung; (4) Produksi kimia organik; dan (5) Proses minuman dan makan (produk sehari-hari, 
minyak sayur, buah dan sayuran, pabrik pengalengan, pembuatan jus, dan lain-lain). 

• Data ini didapat dari: Statistik Industri BPS, Dinas Perindustrian, atau Informasi Kinerja 
Lingkungan Hidup Daerah (DIKLHD) 

• Jika data tidak tersedia (pada tahun – tahun tertentu), maka dapat diproxy dari GDP Sektoral 
(sesuai tipe industri), contoh: 

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Produksi Pulp & Paper (ribu ton) 12.427 12.776 13.495 13.861 13.993 - - - 21.356
PDB ADHK 2010 Industri Kertas & Barang dr Kertas 
(Rp. Milyar) 70.632 68.590 68.229 70.670 70.557 72.400 72.641 73.682 80.211

    
Produksi Pulp & Paper (ribu ton) - New ? ? ? ? ? ? ? 19.618  

 tt ssyy /00 
Yt Data aktivitas A (2019) 21.356
so Data Aktivitas B Proxy (2018) 73.682
st Data Aktivitas B Proxy (2017) 80.211
y0 Data Aktivitas A (2018) 19.618



3. FAKTOR EMISI



Parameter Unit Nilai default parameter
IPCC 2006 Refinement 2019

Degradable organic 
carbon
(DOC)

- Dalam fraksi berat: food waste = 
0,38; paper = 0,44; garden and park 
waste = 0,49; textiles = 0,30; rubber 
and leather = 0,47; wood = 0,50; 
nappies = 0,60. 

Sama dengan IPCC 2006.
 
 

Ffraction of  DOC 
dissimilated
(DOCf)
 

- = 0,5. - Sampah yang sulit terurai, misalnya: kayu, produk kayu olahan, 
cabang pohon (kayu) = 0,1.

- Sampah yang terurai dengan moderat, misal: kertas, tekstil, dan 
popok = 0,5.

- Sampah yang mudah terurai, misal: sisa makanan, rerumputan 
(sampah taman dan pekarangan, tdk termasuk cabang pohon) = 0,7.

Methane Correction 
Factor
(MCF)

- Un-managed Deep = 0,8 - Unmanaged Deep = 0,8. Jika tidak ada konstuksi landfill, serta 
dikelola dgn open dumping.

- Semi-aerobic (dikelola dengan baik) = 0,5. Jika terdapat konstruksi 
landfill, tersedia penyalur lindi dan gas, dioperasikan dengan 
controlled/sanitary landfill.

- Semi-aerobic (dikelola dengan buruk) = 0,7. Jika terdapat konstruksi 
landfill, tetapi penyalur lindi dan gas tidak bekerja dengan baik 
(tersumbat, terendam, patah, dll).

Methane generation 
rate constant (k)

years-1 Sisa makanan = 0,4; kertas = 0,07; 
sampah taman = 0,17; tekstil = 0,07; 
karet & kulit = 0,035; kayu = 0,035; 
nappies = 0,17.

Sama dengan IPCC 2006.

Delay time months = 6. Sama dengan IPCC 2006.
Fraction of methane 
(F) in developed gas

-  = 0,5. Sama dengan IPCC 2006.

Oxidation factor (OX) -  = 0. Sama dengan IPCC 2006.

3.1 Faktor Emisi Default untuk Estimasi GRK di Landfill TPA (SWDS)



Parameter Unit Nilai default parameter
IPCC 2006 Refinement 2019

Komposting
FE  CH4 kg CH4/ton sampah diolah 4 (0,03 - 8) Sama dengan IPCC 2006
FE N20 kg N2O/ton sampah diolah 0,3 (0,06 – 0,6) Sama dengan IPCC 2006
Anaerobic digestion pada fasilitas biogas (biodigester)
FE  CH4 kg CH4/ton sampah diolah 1 (0 - 8) Sama dengan IPCC 2006.
FE N20 kg N2O/ton sampah diolah Diabaikan Sama dengan IPCC 2006.

3.2 Faktor Emisi CH4 dan N2O untuk Pengolahan Sampah secara Biologis



3.3 Faktor Emisi CO2 untuk Insinerasi dan Pembakaran Sampah secara Terbuka
Parameter Unit   Nilai default parameter

Lokal IPCC 2006 Refinement 2019
FE CO2 untuk 
pembakaran terbuka

ton CO2/ 
ton 
sampah

0,0585 Diestimasi per komponen sampah Diestimasi per komponen 
sampah

Fraksi karbon dalam 
bahan kering (CF)

 N/A Sampah: paper = 0,46; textile = 0,50; nappies = 
0,70; rubber = 0,67; plastics = 0,75; Other 
(inert) = 0,03; Limbah industri = 0,50; Limbah 
medis = 0,60; Lumpur limbah cair = 0,40 – 
0,50; Fossil liquid waste = 0,80

Sama dengan IPCC 2006, 
kecuali lumpur limbah cair = 
0,30

 

Fraksi karbon fosil 
dalam total karbon 
(FCF)

 N/A Sampah: paper = 0,01; textile = 0,20; nappies = 
0,10; rubber = 0,20; plastics = 1,00; Other 
(inert) = 1,00; Limbah industri = 0,90; Limbah 
medis = 0,40; Lumpur limbah cair = 0; Fossil 
liquid waste = 1

Sama dengan IPCC 2006.

Faktor oksidasi (OF)    
Insinerasi  N/A Sampah domestik = 1; Limbah industri = 1; 

Limbah medis = 1; Lumpur limbah cair = 1; 
Fossil liquid waste = 1

Sama dengan IPCC 2006.

Pembakaran terbuka   N/A Sampah domestik = 0,58; Limbah industri = 
NO; Limbah medis = NO; Lumpur limbah cair = 
NO; Fossil liquid waste = NO

Sama dengan IPCC 2006, 
kecuali sampah domestik = 
0,71



3.4 Faktor Emisi CH4 dan N2O untuk Pengolahan Sampah Secara Termal

Proses
 

Suhu 
pengoperasian 

(°C)

Faktor Emisi CH4

(g / t sampah basah)
Faktor Emisi N2O

(g / t sampah 
basah)

Tipe Reaktor

Insinerasi
 
 
 

700~900°C 
 
 
 

0,2 47 Continuous incineration - stoker
0 67 Continuous incineration - fluidised bed
6 41 Semi-continuous incineration- stoker

188 68 Semi-continuous incineration- fluidised 
bed

60 56 Batch type incineration - stoker
237 221 Batch type incineration - fluidised bed

Pyrolysis-
melting dan 
gasification-
melting

Pyrolysis: 
300 ~ 600°C
G a s i f i c a t i o n : 
700~900°C
M e l t i n g : 
1300~1700°C

5,81 1,2 (n=11) 17,4 1,2 (n=11) Shaft
9,70 1 (n=10) 5,80 1 (n=10) Fluidized bed
5,40 1 (n=5) 8,38 1,3 (n=6) Rotary kiln

1 Kementerian Lingkungan Hidup Jepang (2010); 2 Lee dkk. (2015); 3 Yoon (2017)



Tipe jalur/sistem pengolahan dan pembuangan MCF (Range) EF (kg CH4/kg 
BOD)

EF (kg CH4/kg 
COD)

Pembuangan dari sistem diolah atau tidak diolah
Pembuangan ke lingkungan akuatik (Tier 1) 0,11 (0,004 – 0,27) 0,068 0,028
Pembuangan ke lingkungan akuatik selain waduk, danau, dan muara (Tier 2). 0,035 (0,004 - 0,06) 0,021 0,009
Pembuangan ke waduk, danau, dan muara (Tier 2) 0,19 (0,08 - 0,27) 0,114 0,048
Pembuangan ke tanah Emisi dilaporkan dalam Sektor AFOLU.
Saluran pembuangan stagnan 0.5 (0,4 – 0,8) 0,3 0,125
Saluran pembuangan (terbuka/tertutup) yang mengalir. 0 0 0

Sistem pengolahan limbah cair
Instalasi pengolahan aerobik terpusat 0,03 (0,003 – 0,09) 0,018 0,0075
Reaktor anaerobik, misal upflow anaerobic sludge blanket digestion (UASB) 0,8 (0,8 – 1,0) 0,48 0,2
Kolam anaerobik dangkal dan kolam fakultatif (kedalaman < 2 m) 0,2 (0 – 0,3) 0,12 0,05
kolam anaerobik dalam (Anaerobic deep lagoon) 0,8 (0,8 – 1,0) 0,48 0,2
Constructed wetlands Lihat 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories: Wetlands (IPCC, 2014)
Septic tank 0,5 (0,4–0,72) 0,3 0,125
Tangki septik + bidang resapan ke tanah 0,5 (0,4 - 0,72) 0,3 0,125
Jamban (Latrine) 0,1 (0,05 – 0,15) 0,06 0,025
Jamban (Latrine) 0,5 (0,4 – 0,6) 0,3 0,125
Jamban (Latrine) 0,7 (0,7 - 1,0) 0,42 0,175

Sistem pengolahan lumpur
Digester anaerobik untuk lumpur Lihat Pengolahan Sampah secara Biologis untuk metodologi estimasi emisi.
Pengomposan Emisi dilaporkan di Pengolahan Sampah secara Biologis
Insinerasi dan pembakaran terbuka Emisi dilaporkan di Insinerasi & Pembakaran Sampah secara Terbuka

3.5 Faktor emisi limbah cair domestik berdasarkan tipe pengolahan & pembuangan



3.6 Faktor emisi limbah cair industri berdasarkan tipe pengolahan & pembuangan
Tipe jalur/sistem pengolahan dan pembuangan MCF (Range) EF (kg CH4/kg 

BOD)
EF (kg CH4/kg 

COD)
Pembuangan dari sistem diolah atau tidak diolah

Pembuangan ke lingkungan akuatik (Tier 1) 0,11 (0,004 – 0,27) 0,068 0,028
Pembuangan ke lingkungan akuatik selain waduk, danau, dan muara (Tier 2). 0,035 (0,004 - 0,06) 0,021 0,009
Pembuangan ke waduk, danau, dan muara (Tier 2) 0,19 (0,08 - 0,27) 0,114 0,048
Pembuangan ke tanah Emisi dilaporkan dalam Sektor AFOLU.
Saluran pembuangan stagnan 0.5 (0,4 – 0,8) 0,3 0,125
Saluran pembuangan (terbuka/tertutup) yang mengalir. 0 0 0

Sistem pengolahan limbah cair
Instalasi pengolahan aerobik terpusat 0 (0 – 0,1) 0 0
Reaktor anaerobik, misal upflow anaerobic sludge blanket digestion (UASB) 0,8 (0,8 – 1,0) 0,48 0,2
Kolam anaerobik dangkal dan kolam fakultatif (kedalaman < 2 m) 0,2 (0 – 0,3) 0,12 0,05
kolam anaerobik dalam (Anaerobic deep lagoon) 0,8 (0,8 – 1,0) 0,48 0,2
Constructed wetlands Lihat 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories: Wetlands (IPCC, 2014)
Sistem pengolahan lumpur

Digester anaerobik untuk lumpur Lihat Pengolahan Sampah secara Biologis untuk metodologi estimasi emisi.
Pengomposan Emisi dilaporkan di Pengolahan Sampah secara Biologis
Insinerasi dan pembakaran terbuka Emisi dilaporkan di Insinerasi & Pembakaran Sampah secara Terbuka



4. ESTIMASI TINGKAT EMISI GRK 
SEKTOR LIMBAH



4.1 Emisi CH4 dari Penimbunan Limbah Padat
• Tahun awal timbunan terhitung (input sampah) adalah pada saat landfill TPA mulai beroperasi.
• Jika data terdahulu tidak tersedia, lihat cara mengisi data dalam Subbab Data Aktifitas. 
• Digunakan model First Order Decay dalam IPCC 2006, dengan formula, sbb:
 

CH4 emissionsT, Gg = [∑CH4 generatedx,T – RT] * (1 – OXT )
CH4 generatedT = DDOCmdecompT * F * 16/12
DDOCmdecompT = DDOCmaT – 1 * (1 - e-k)
DDOCmaT = DDOCmdT + (DDOCmaT – 1 - e-k)
DDOCm = W * DOC * DOCf * MCF

 
dengan:

CH4 Emissions T : emisi pada tahun T,
∑ CH4generatedx,T : jumah dari potensi emisi pada tahun T dari berbagai komponen sampah,
RT : banyaknya CH4 yang direcovery untuk dimanfaatkan atau dibakar dan,
OXT : faktor oksidasi.
DDOCm : massa DOC tersimpan di SWDS yang dapat terdekomposisi, Giga gram (Gg).
DDOCmdecompT : DDOCm pada tahun T, Gg.
DDOCmaT : DDOCm yang terakumulasi di SWDS pada akhir tahun T, Gg.
DDOCmdT : DDOCm yang disimpan di SWDS pada tahun T, Gg.
F : fraksi (%volume) CH4 pada LFG yang ditimbulkan.
W : massa sampah yang tersimpan di SWDS, Gg
DOC : DOC pada tahun penyimpanan, fraksi (Ggram C/Ggram sampah).
DOCf : fraksi DOC yang dapat terdekomposisi.
MCF : faktor koreksi (dekomposisi aerobik) di tahun penyimpanan, fraksi.
Catatan: Gg = 1.000 ton



4.2 Emisi CH4 dan N2O dari Pengolahan Sampah secara Biologis 

Emisi CH4 = massa sampah yang diolah (ton) x FE (kg CH4/ton sampah 
diolah) - recovered/flared methane.

Emis N2O = massa sampah yang diolah x FE (kg N2O/ton sampah 
diolah).



4.3 Emisi CO2, CH4 dan N2O dari Pengolahan Sampah secara Termal 

• Emisi CO2 dari insinerasi dan pembakaran sampah secara terbuka:

Emisi CO2 = MSW * Ʃj (WFj * dmj * CFj * FCFj * OFj) * 44/12

Dengan:
• Emisi CO2= emisi CO2 dalam tahun inventori, Ggram/th.
• MSW = Total limbah padat sebagai berat-basah insinerasi atau pembakaran terbuka, Ggram/th.
• WFj = fraksi tipe limbah dari komponen j dalam MSW (berat-basah insinerasi atau pembakaran terbuka).
• Dmj = kandungan zat-kering dalam komponen j pada MSW insinerasi atau pembakaran terbuka, (fraksi).
• CFj = fraksi karbon dalam bahan kering (kandungan karbon) pada komponen j.
• FCFj = fraksi fosil karbon dalam total karbon pada komponen j.
• Ofj = faktor oksidasi, (fraksi).
• 44/12 = faktor konversi dari C ke CO2.
• 1 = ΣjWFj.
• j = komponen dari MSW insinerasi/pembakaran terbuka.



Emisi CH4 dan N2O dari pengolahan sampah secara termal merupakan hasil dari pembakaran 
yang tidak sempurna, yaitu:
����� ��� =   ��� ∗ �����, � ∗ ∗ ��−�

����� ��� =   ��� ∗ �����, � ∗ ∗ ��−�

Dengan:
• Emisi CH4 = emisi CH4 dalam tahun inventori, Gg.
• Emisi N2O = emisi CH4 dalam tahun inventori, Gg.
• IWi = volume limbah yang diolah secara termal per tipe pengolahan, Gg
• EFCH4, i = faktor emisi CH4 untuk tipe pengolahan i, Gg CH4/Gg limbah terolah.
• EFCH4, i = faktor emisi N2O untuk tipe pengolahan i, Gg N2O/Gg limbah terolah.

4.3 Emisi CO2, CH4 dan N2O dari Pengolahan Sampah secara Termal 



• Emisi CH4 dari limbah cair domestik, dalam tahun inventori, untuk setiap jalur/sistem pengolahan dan pembuangan, j, 
adalah (Refinement IPCC, 2019):

dimana:
• Emisi CH4 j = emisi CH4 dari jalur/sistem pengolahan dan pembuangan, j, kg CH4/tahun.
• TOWj = organik dalam limbah cair dari jalur/sistem pengolahan dan pembuangan, j, kg BOD/tahun.
• Sj = komponen organik removal (yang disisihkan) dari limbah cair (berupa lumpur), dari jalur/sistem 

pengolahan dan pembuangan, j, kg BOD/tahun. Untuk limbah cair yang dibuang ke lingkungan perairan, tidak ada 
penyisihan lumpur (Sj = 0) dan tidak ada CH4 recovery (Rj = 0).

• j = setiap jalur/sistem pengolahan dan pembuangan.
• EFj = faktor emisi untuk jalur/sistem pengolahan dan pembuangan, j, kg CH4/kg BOD.
• Rj = jumlah CH4 yang di-recovery atau di-flare dari jalur/sistem pengolahan dan pembuangan, j, kg 

CH4/tahun. Nilai defaultnya adalah nol.

4.4 Emisi dari Pengolahan & Pembuangan Limbah Cair Domestik 

Sedangkan emisi CH4 total dari pengolahan/pembuangan limbah cair domestik, adalah (Refinement IPCC, 2019):

dimana:
• Emisi CH4 = emisi CH4, kg CH4/tahun.
• Emisi CH4j = emisi CH4 dari jalur/sistem pengolahan dan pembuangan, j, kg CH4/tahun.
• j = setiap jalur/sistem pengolahan dan pembuangan.
• 10-6 = konversi kg ke Gg.



dengan:
• N2O PlantsDOM: : emisi N2O dari IPAL domestik, kg N2O/tahun.
• TNDOM : nitrogen total dalam limbah cair domestik pd tahun inventori, kg N/tahun. 
• Ui : fraksi populasi dalam kelompok pendapatan i.
• Tij : tingkat pemanfaatan jalur/sistem pengolahan dan pembuangan j, untuk setiap fraksi pendapatan i. 
• i : kelompok pendapatan: pedesaan, perkotaan berpenghasilan tinggi & perkotaan berpenghasilan rendah.
• j : setiap jalur/sistem pengolahan dan pembuangan.
• EFj : faktor emisi untuk jalur/sistem pengolahan atau pembuangan j, kg N2O-N / kg N
• Faktor 44/28 : konversi kg N2O-N menjadi kg N2O.

Emisi N2O dari IPAL domestik, dalam tahun inventori (Refinement IPCC, 2019):

4.4 Emisi dari Pengolahan & Pembuangan Limbah Cair Domestik 

Emisi N2O langsung dari pembuangan limbah cair ke lingkungan penerima akuatik (Refinement IPCC, 2019):

dengan:
• N2OEFFLUENT, DOM : emisi N2O dari effluen limbah cair domestik, kg N2O/tahun.
• NEFFLUENT, DOM : nitrogen dalam effluen yg dibuang ke lingkungan akuatik, kg N/tahun.
• EFEFFLUENT : faktor emisi untuk emisi N2O dari limbah cair yang dibuang ke sistem perairan, kg N2O-N/kg N.
• Faktor 44/28 : konversi kg N2O-N menjadi kg N2O.



4.5 Emisi dari Pengolahan & Pembuangan Limbah Cair Industri 

Persamaan umum untuk memperkirakan emisi CH4 dari limbah cair industri, dalam tahun inventori, adalah 
(Refinement IPCC, 2019):

dengan:
• Emisi CH4 = emisi CH4 dalam tahun inventori, Gg CH4/tahun.
• TOWi = total bahan organik yang dapat terurai dalam limbah cair dari industri i, kg COD/tahun.
• i = sektor industri.
• Si = komponen organik yang disisihkan dari limbah cair (berupa lumpur), kg COD/tahun.
• EFi = faktor emisi untuk industri i, kg CH4/kg COD untuk jalur/sistem pengolahan dan pembuangan yang 

digunakan. Jika lebih dari satu praktik pengolahan digunakan dalam suatu industri, faktor ini perlu menjadi rata-rata 
tertimbang.

• Ri = jumlah CH4 yang di-recovery atau di-flare pada tahun inventori, kg CH4/tahun 
• 10-6 = konversi kg ke Gg.



4.5 Emisi dari Pengolahan & Pembuangan Limbah Cair Industri 

Di badan air, emisi N2O dari efluen limbah cair industri, pada tahun inventori, dihitung dengan:

Dimana:
• N2OeffluentIND : emisi N2O dari limbah cair industri, kg N2O/tahun.
• NEFFLUENT, IND : nitrogen dalam limbah cair industri yang dibuang ke lingkungan perairan, kg N/tahun.
• EFEFFLUENT : faktor emisi untuk emisi N2O dari air limbah yang dibuang ke sistem perairan, kg N2O-N/kg N.
• Faktor 44/28 : konversi kg N2O-N menjadi kg N2O.

Emisi N2O dari IPAL industri, dalam tahun inventori, dihitung dengan:

dengan:
• N2O PlantsIND : emisi N2O dari IPAL industri, kg N2O/tahun.
• TNINDi : total nitrogen dalam air limbah dari industri i, kg N/tahun.
• Ti,j : tingkat pemanfaatan jalur/sistem pengolahan dan pembuangan j, untuk setiap industri i.
• i : industri.
• j : setiap jalur/sistem pengolahan dan pembuangan.
• EFj : faktor emisi untuk jalur/sistem pengolahan dan pembuangan j, kg N2O-N/kg N.
• Faktor 44/28 : konversi kg N2O-N menjadi kg N2O.



Contoh Rekapitulasi Emisi Kota “X” Sektor Limbah Tahun 2019



5. EMISI BASELINE



• Emisi baseline dapat dibentuk berdasarkan: (a) base year, (b) tren historis, (c) 
proyeksi data aktifitas, dan (d) intensitas emisi. 

• Sebagai contoh, (intensitas) emisi baseline dapat dibentuk menggunakan simple 
trend analytical (Compendium on Greenhouse Gas Baselines and Monitoring, 
2016), berdasarkan: 
- Intensitas dalam ton CO2e/kapita.
- Intensitas dalam ton CO2e/GDP.
- Intensitas emisi dalam ton CO2e/(GDP/capita). 

• Emisi di SWDS (landfill TPA), intensitas emisi (baseline) tidak dapat diaplikasikan, 
karena dihitung dengan First Order Decay (IPCC, 2006), dimana emisi tahun 
berjalan merupakan akumulasi emisi dari sampah tertimbun (dari tahun-tahun 
sebelumnya) -> pakai emisi absolut berdasarkan proyeksi data aktifitas. 



• Intensitas emisi baseline sektor limbah terhadap populasi adalah:
• Terhadap populasi, jumlah penduduk merupakan Proyeksi BPS:

Intensitas emisi baseline (2010):  
=   ������� ����� ������ ������  ��� ���� 

��������  ���� 
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Intensitas emisi baseline (2030):
=   ������� ����� ������ ������  ��� ���� 
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• Asumsi – asumsi sektor limbah dalam dokumen NDC, meliputi:
ü Tidak ada penerapan LFG recovery dari 2010 ke 2030.
ü Tidak ada pemanfaatan sampah melalui pengomposan dan 3R (kertas).
ü Tidak ada kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan Refuse Derived Fuel (RDF).



• Alokasi emisi baseline Kota/Kabupaten:
• �������� ���������� � = ���������� ����� ���  

��� ����
������  ∗ ������������� �



4.3 Penetapan Emisi Baseline Kota; Konsesus Stakeholder

• Intensitas emisi per populasi untuk sumber emisi: pengolahan sampah secara biologis dan 
pembakaran secara terbuka.

• Intensitas emisi per GDP untuk sumber emisi: pengolahan & pembuangan llimbah cair 
industri.

• Emisi absolut (ton CO2e) berdasarkan model First Order Decay (IPCC, 2006), tanpa 
adanya methane recovery dan reduksi sampah biodegradable untuk emisi di landfill TPA 
(SWDS).   

• Tren emisi absolut (ton CO2e) tanpa adanya methane recovery dan sludge removal untuk 
pengolahan & pembuangan limbah cair domestik.

• Tren emisi absolut (ton CO2e), tanpa energy recovery, jika terdapat energy recovery, 
ekspor fuel (syn gas, char, dll) dilaporkan ke inventor energi, untuk insinerasi. 

• Emisi baseline kota merupakan akumulasi dari seluruh emisi baseline 2010 – 2030, yang 
dapat disajikan  dalam bentuk emisi absolut (ton CO2e), atau dalam bentuk intensitas 
emisi (ton CO2e/kapita).
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6. Penyusunan Rencana Aksi 
Mitigasi Limbah



6. 1 Analisis kategori kunci dari emisi GRK Kota “X” tahun 2019 

Melihat kategori kunci, aksi mitigasi selayaknya difokuskan (95% emisi terbesar) pada:
• Methane recovery (LFG Recovery), RDF, dan methane avoiding (dengan 3R sampah organik) 

untuk pengurangan emisi di landfill TPA
• Pengolahan & pembuangan air limbah domestik dengan faktor emisi lebih rendah.

Sumber emisi Emisi 2019
ton CO2e % % kumulatif

 (1) (2) (3) (4) (5) 
4A Emisi CH4 di Solid Waste Disposal Site 208.652 51,73% 52%
4D1 Emisi CH4 & N2O di Pengolahan & Pembuangan Limbah Cair Domestik 180.507 44,75% 96%
4D2 Emisi CH4 & N2O di Pengolahan dan Pembuangan Limbah Cair Industri 9.534 2,36% 99%
4C2 Emisi CO2, CH4, & N2O dari pembakaran sampah secara terbuka 4.452 1,10% 100%
4C1 Emisi CO2, CH4, & N2O dari insinerasi limbah medis 190 0,05% 100%
4B Emisi CH4, & N2O dari pengolahan limbah padat secara biologis 4 0,00% 100%
 Total 403.339   



6.2 Penetapan Target Penurunan Emisi

Target penurunan emisi (2030), disajikan dalam %, adalah:
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• Intensitas (proyeksi) emisi dengan mitigasi CM1 (NDC Indonesia, 2016), yaitu: 

=  
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• Sesuai target nasional, proyeksi tingkat emisi (maksimal) untuk sektor limbah di Kota “X” pada tahun 2030, 
adalah:

����� ���������� = �, ��  
��� ����
������  ∗ �������� ������������

Skenario sesuai kebijakan Pemerintah Daerah

Mengacu target nasional (NDC)



6.3 Penentuan aksi untuk mencapai target penurunan emisi

Beberapa contoh aksi mitigasi sektor pengeloaan limbah, adalah:
• LFG Recovery di TPA 
• Pembangunan dan operasional Unit Pengolah Sampah (UPS) Organik.
• Pembangunan dan operasional Rumah Pilah Kompos Daur Ulang
• Pembuatan dan pemanfaatan kompos dari sampah organik lainnya.
• 3R Sampah biodegradable (kertas, kain)
• Tempat Pengolahan Sampah Setempat (TPSS) penghasil listrik
• Pembuatan dan pemanfaatan Refused Derived Fuel (RDF)
• Reduksi sampah berbasis masyarakat (bank sampah, TPS 3R).
• Pengolahan sampah organik melalui budidaya cacing dan BSF
• biogas untuk IPAL UKM dan IKM.
• Penggunaan IPAL dengan sistem aerobik. 

Bank Sampah

Pusat Komposting

RDF Plant

LFG Recovery




