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Setelah tahun 1950an, laju emisi GRK mengalami peningkatan
laju yang sangat cepat, khususnya dari penggunaan energi fosil
Apabila tidak ada penurunan emisi, diperkirakan dalam 10-12
tahun ke depan, konsentrasi GRK di atmosfer akan melewati
batas ambang yaitu menyebabkan naiknya suhu global melebihi
1.5oC dibanding era pra industri dan dampak perubahan iklim
akan sangat besar

Mengurangi emisi
dari lahan dengan
menggunakan
teknologi rendah
emisi

Berapa banyak yang
bisa kita serap dari
atmosfer ke sistem
terrestrial (daratan)
dan lautan

Berapa Kuota Emisi CO2e untuk
1.5oC?

570 Gt CO2e

Peluang suhu tidak
melewati 1.5oC: 66%
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Emisi (Gt CO2/tahun)

770 Gt CO2e

Peluang suhu tidak
melewati 1.5oC: 50%
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Laju emisi saat ini
sebesar 42+3 Gt
CO2e per tahun

Sumber: C1.3 SPM (2018)

Kuota berkurang
100 Gt CO2 adanya
pencairan
permaforst dan
lepasnya metan
dari wetland
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• Target penurunan emisi untuk menahan
kenaikan suhu tidak melewati 1.5°C
– 2030: emisi turun 45% dibanding tingkat
emisi 2010
– 2050: emisi sudah mendekati nol

• Target penurunan emisi untuk menahan
kenaikan suhu tidak melewati 2.0°C
– 2030: emisi turun 20% dibanding tingkat
emisi 2010
– 2050: emisi sekitar 2 tCO2e per kapita
– 2075: emisi sudah mendekati nol

Emisi GRK per kapita

MENCEGAH KENAIKAN SUHU TIDAK MELEBIHI 2 oC & SEDAPAT MUNGKIN HANYA 1.5 OC

Negara
maju

Pola pembangunan
yang boros energi Kerusakan tinggi
pada ekonomi dan
system alam
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Lompatan
pembangunan
Leapfrog

Saat ini
http://2050.nies.go.jp/index.html

2050

2070

Time

• Upaya mitigasi secara umum
merupakan upaya untuk
• Menghindari atau mengurangi
emisi melalui Efisiensi &
Konservasi
• Menghilangkan emisi dengan
beralih ke sumber energi
terbarukan (nol karbon)
• Menyerap atau mengimbangi
(offset) emisi yang tersisa
• Membangun teknologi inovatif
rendah karbon dan melakukan
pembangunan rendah karbon
(decoupling development and GHG
emission)
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• Baseline seperti apa yang
ingin dibangun di Kota?
Apakah sepenuhnya
mengikuti tren historis?
• Apakah ada patokan tahun
yang menjadi base year?
• Bagaimana skenario mitigasi
akan dibangun?
• Dari segi pendanaan, aksi
mitigasi apa saja yang
sejalan dengan perencanaan
atau bahkan program yang
sudah berjalan? Lalu apakah
ada aksi mitigasi yang
mungkin pelaksanaannya
akan melibatkan pihak
swasta?

Kuantifikasi Pengurangan
Emisi/Peningkatan Serapan Karbon
GHG Emissions Level

Tingkat emisi tanpa ada kebijakan
dan tambahan mitigasi
Tingkat emisi setelah ada kebijakan dan
mitigasi tambahan Skenario-1
Tingkat emisi setelah ada kebijakan dan
mitigasi tambahan Skenario-2
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Siklus Perencanaan dan Pemilihan Aksi Mitigasi
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Perencanaan aksi

Pertanyaan panduan
• Sektor mana yang merupakan penghasil emisi
terbesar?
• Sub-kategori mana saja yang merupakan kategori
kunci?
• Apa target penurunan emisi dan jalur emisi yang
akan digunakan?
• Apa bentuk kebijakan dan aksi mitigasi yang dapat
dilakukan untuk mencapai target?
• Apakah aksi mitigasi yang dilaksanakan bersinergi
dengan TPB atau trade off
• Apakah aksi mitigasi yang diusulkan
memungkinkan untuk dilaksanakan dalam periode
target mitigasi, tidak hanya secara teknis, tetapi
juga memungkinkan dari aspek pembiayaan dan
penerimaan masyarakat?
• Siapa saja yang dapat berkontribusi dalam
pelaksanaan aksi mitigasi menuju sesuai skenario

Kuantifikasi Pengurangan
Emisi/Peningkatan Serapan Karbon
GHG Emissions Level

Tingkat emisi tanpa ada kebijakan
dan tambahan mitigasi

Baseline

Jalur emisi Skenario-1
Jalur emisi Skenario-2
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10,000,000

Analisis Kategori Kunci dari
IGRK dan Proyeksi Baseline

Emisi CH4 dan N2O dari pengolahan
sampah secara biologis
Pembakaran sampah secara terbuka
7,000,000

Pembakaran bahan bakar fosil di
sektor tranportas i jalan rel.
Peternakan

6,000,000

Layanan khusus PLN

5,000,000

Pembakaran bahan bakar fosil di
sektor tranportas i air.
Perkantoran/ institusional
Penerangan lampu jalan
Pembakaran bahan bakar fossil di
landasan pacu
Emisi CH4 di Tempat Pemrosesan
Ak hir (TPA)
Pengolahan dan pembuangan air
limbah domestik
Produksi amonia

4,000,000

3,000,000

Emisi langsung & tidak langsung di
sektor industri
Area komersial

2,000,000

Konsumsi bahan bakar fosil untuk
energi di PT. Pertamina RU III.
Pembakaran bahan bakar fosil di
sektor tranportas i jalan raya.
Konsumsi bahan bak ar fosil untuk
energi di PT. PUSRI
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• Artinya sub-sektor tersebut dapat
berperan besar untuk berkontribusi
dalam pelaksanaan aksi mitigasi
Kota Palembang

Pemak aian sendiri PLN

8,000,000

2016

• Emisi dari konsumsi energi RT
• Emisi dari konsumsi BBM untuk energi
di PT PUSRI
• Emisi dari pembakaran BBM sektor
transportasi darat (jalan raya)
• Emisi dari konsumsi BBM untuk energi
di PT PERTAMINA
• Emisi dari konsumsi energi dari
komersial

Pertanian & Perkebunan

Emisi GRK (ton CO2e)

• IGRK Kota Palembang, menunjukkan
5 sub-sektor utama yang
kontribusinya terhadap total emisi
kota mencapa1 lebih dari 80%,
yaitu:

Perikanan (mobile)

9,000,000

SUPLAI ENERGI
•
•
•
•

Meningkatkan efisiensi peralatan
Beralih ke Bahan bakar rendah karbon
Mengurangi kehilangan BBM dan listrik di sistem transmisi dan distribusi
Meningkatkan penggunaan energii baru dan terbarukan (PV, angin, Tenaga air dll), …

TRANSPORTASI
• Menganti mesin mobil dan kendaraan atau beralih ke BBM berbasis nabati, gas, listrik
• Meningkatkan sarana transportasi umum yang nyaman
• Meningkatkan moda transportasi non kendaraan bermotor (jlaur sepeda dan pejalan kaki)
• Pengembangan pusat-pusat kota baru (compact city)
• Penerapan pajak progressive untuk kendaraan, kebijakan ganjil/genap dan lain-lain, …

BANGUNAN
•
•
•
•

Pengunaan peralatan (AC, Kulkas, TV, Lampu) hemat energi
Memperbaiki sistem sirkulasi udara dan insulation
Penggunaan energi surya untuk pemanas & pendingin ruangan (solartop panel)
Penerapan kebijakan pembatasan atau pelarangan peralatan boros energi , …

INDUSTRI
•
•
•
•
•

Membatasi penggunaan peralatan tidak hemat energi
Penerapan kebijakan standar peralatan pengolahan produk
Penggunaan sistem control untuk penghematan energi
Daur ulang produk dan bahan industry
Penerapan kebijakan pembatasan emisi, …..

LIMBAH
• Mengurangi produksi limbah dari sumber (kampanye pengurangan limbah makanan, 3R)
• Mengkonversi limbah menjadi energi di TPA (landfill gas to energy, menangkap gas dari limbah cari
di IPAL dengan pembakaran atau menjadi energi)
• Kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastic, pembangunan recycling center
• Penerapan kebijakan standar pengelolaan limbah (standar volume sampah makanan di komersial
dan lainnya), …

PERTANIAN, LAHAN DAN KEHUTANAN
•
•
•
•
•

Mempertahan dan meningkatan tutupan hutan (ruang hijau)
Meningkatkan efisiensi penggunaan air di lahan sawah (SRI)
Pemanfaatan limbah ternak untuk kompos dan energi
Penggunaan pupuk organic untuk mengurangi penggunaan pupuk nitrogen
Penerapan pengolahan tanah minimum (minimum tillage), pelarangan pembakaran biomass, …

Pemilihan Aksi Mitigasi
Sektor

Sub-sektor

Efisiensi energi di pemukiman
Pengembangan Jaringan Gas Kota Palembang
Penerangan lampu
Retrofit lampu PJU SON T-250 W ke lampu LED 120 W
Pemasangan solar cell di PJU LED 120 W
jalan
Efisiensi energi di kantor pemerintahan
Perkantoran/
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop di
institusional
Sekolah dan Perkantoran
Komersial
Efisiensi energi di area komersial
Pembangkitan energi Produksi listrik PLTS Jakabaring
Himbauan hemat energi & retrofit lampu dgn lampu
hemat energi
PT. PUSRI
Optimasi pemakaian gas alam dan efisiensi Gas Fuel
Reforming
Residensial

Energi
Stasioner

Aksi mitigasi/proyek/kegiatan

Reduksi emisi GRK
(ton CO2e)
2023
2030
48.764 354.639
611
1.069
2.238
3.939
387
1.057
4.970 22.584

795

2.650

45.886 188.677
1.663
1.663
2.032

2.032

137.172 137.172

Pemilihan Aksi Mitigasi
Sektor

Sub-sektor
PT. Pertamina

Energi
Stasioner

Aksi mitigasi/proyek/kegiatan
Program Roadmap Energi di RU III Plaju
Penghematan Waste Heat Recovery Unit
Minimized Letdown Steam
Modifikasi Heat Recovery Long Residu CDU V
Modifikasi Auto Switch Control pada Air Compresor
EL-SCUAD (Eliminasi Steam Consumption di Area Dermaga
Plaju)
Optimasi Steam Header Utilities
Single Package Boiler
Penggantian Lampu SL ke LED
PLTSurya untuk Gd. Perkantoran GM
Refresh Office Electrical Equipment Campaign
Oncle APH (Online Cleaning Air Pre Heater)
Direct Transfer Musicool MC-22 dengan Zero Emisi
Retrofit Freon ke Musicool
Recovery Off Gas SRMGC
CD & GP to Zero Flare
Efisiensi BBM Kendaraan Perusahaan

Reduksi emisi GRK
(ton CO2e)
2023
2030
64.033
2.187
693
1.623

64.033
2.187
693
1.623

5.849

5.849

5.672
9.646
85
138
70
3.764
62
103
1.133
4.247
485

5.672
9.646
85
138
70
3.764
62
103
1.133
4.247
485

Pemilihan Aksi Mitigasi
Reduksi emisi GRK
Sektor
Transportasi
Limbah

AFOLU

Sub-sektor

Aksi mitigasi/proyek/kegiatan

Transportasi sungai Konversi bahan bakar perahu nelayan dari solar Ke LPG
Sampah padat
LFG Recovery di TPA Sukawinatan
Komposting sampah organik
3R Sampah Kertas dan Kain
Hutan dan Taman
Kota
(serapan karbon) Kehutanan dan Perubahan Tata Guna Lahan (FOLU)

(ton CO2e)
2023
166
750
15.181
4.317

2030
166
750
46.105
15.404

-32.125 -32.125

CLIMATE CHANGE DAN SDGs
• Closely connected with Sustainable Development Goals
(SDGs)
• Implementation of low carbon and climate resilience
development will have many co-benefit for achieving SGDs

• All parties (government, private, communities) have to work
together to meet the ambitious emission reduction target
• Internasional collaboration will be crucial for achieving the
Paris Target of 1.5°C
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linkages do not show costs and benefits)

Indicative linkages between mitigation options
and sustainable development using SDGs (the

Level of relation between Climate Actions
and SDGs (modified from Kainuma et al. 2017)

SYNERGY:
Support in
achieving SDG7

TRADE OFF: may have
negative impact on
achieving SDG2 and
SDG15

Contoh Kriteria untuk Prioritisasi Aksi
Kriteria

Bobot

Opsi-1

Opsi-2

Opsi-3

Potensi mitigasi (tCO2)

0.3

3

1

3

Biaya langsung (USD/tCO2): 1-3

0.2

1

2

1

Biaya tidak langsung: 0-3
- Tenaga kerja local meningkat
- Pemasukan import menurun

0.1

1

1

1Su

Konsistensi dengan TPB (SDGs): (-3) – (+3)

0.2

2

1

3

Tingkat kendala inplementasi (Pendanaan,
teknologi, SDM):

0.2

1

1

1

3

2

1

Masuk ke dalam Nomenklatur program: 0-1

Potensi keterlibatan pihak lain
Mekanisme kelembagaan pengumpulan
data

Total
skor ranking: Rendah (1), sedang (2), tinggi (3). Untuk biaya1.8
Skor atau
dan kendala,1.2
skor semakin 2rendah
dengan semakin tinggi nilainya. Opsi dengan skor tertinggi menjadi prioritas.

Permendagri terkait Program Mitigasi Perubahan Iklim

• Permendagri No. 19/2019 dan SK Mendagri 0503708 tentang klasifikasi, kodefikasi nomeklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
• Aktivitas yang tidak ada di nomenklatur – sumber
pendanaan luar dana pemerintah daerah
• Aktivitas yang ada di nomenklatur – pengaturan
pendanaan berasal dari luar dana pemerintah daerah
• Aktivitas ada nomenklatur tetapi tidak masuk dalam
kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota

Limbah
• Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas
Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (2-11-032.01-2)
• Sektor Limbah
• Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik Terpusat Skala Permukiman (1-03-05-2.01-05)
• Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat ((1-03-052.01-10)
• Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat
Skala Permukiman ((1-03-05-2.01-12)
• Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (1-03-04-2.01-03)
• Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (1-03-04-2.01-04)

Pengurangan emisi
dapat dicapai
dengan
1. menurunkan laju
aktivitas AD);
2. memperkecil
faktor emisi (EF),
atau
3. menurunkan laju
aktivitas (AD)
dan memperkecil
faktor emisi (EF)

• Apa bentuk kebijakan dan aksi
mitigasi (PaMs)?
• Data aktivitas atau Faktor Emisi
apa yang akan dipengaruhi
langsung atau tidak langsung
oleh PaMs?
• Siapa pihak (organisasi,
lembaga atau entitas) yang
melakukan PaMs?
• Bagaimana mekanisme
kelembagaan yang dibangun
dalam pelaporan data
pelaksana aksi ke PJ IGRK

Keterkaitan aksi mitigasi dan IGRK
• Setelah ditag kegiatan yang terkait mitigasi, tentukan aksi tersebut
apakah akan mempengaruhi AD atau EF atau ke dua-duanya. Skornya

