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ABSTRAK 

 Tantangan paling serius yang dihadapi di abad ke 21 ini 

adalah perubahan iklim.Perubahan iklim merupakan salah satu 

dampak dari  pemanasan global yang sudah menjadi isu internasioal 

dan terus menjadi sorotan diberbagai macam kalangan. Penyebab 

utamanya berasal dari gas rumah  kaca (GRK) yang menyebabkan 

terjadinya efek rumah kaca di permukaan bumi. Keberadaan 

Universitas sebagai suatu lembaga pendidikan dimana didalamnya 

terdapat berbagai aktivitas manusia yang mengkonsumsi energi, baik 

energi listrik dan energi dari bahan bakar fosil tentunya akan 

berpengaruh terhadap emisi CO₂ yang dihasilkan. Gas CO₂ menjadi 

komponen utama gas rumah kaca. Emisi gas CO₂ ke atmosfer 

penyebab pemanasan global dan berimplikasi terhadap terjadinya 

perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 

memetakan jejak karbon yang dihasilkan dari aktivitas kampus dan 

membuat skenario yang dihasilkan dari aktivitas kampus UIN Raden 

Intan Lampung. Perhitungan jejak karbon dari ketiga lingkup tersebut 

menggunakan metode sekunder dan primer yang didapatkan dengan 

survei secara langsung ketempat dengan melihat jumlah kendaraan 

motor dan mobil per-hari yang masuk dan keluar. Hasil dari penelitian 

ini terdiri dari tiga lingkup pengamatan yaitu pada lingkup satu, 

pemakaian BBM operasional yang menghasilkan 0.01 tonCO₂-
eq/tahun, lingkup dua terdiri dari aktivitas pemakaian listrik yang 

menghasilkan 0,05 tonCO₂-eq/tahun dan lingkup tiga terdiri dari 

aktivitas transsportasi dosen dan mahasiswa menghasilkan 113,39 

tonCO₂-eq/tahun dan penggunaan kertas menghasilkan 7,77 tonCO₂-
eq/tahun. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan total 

keseluruhan jejak karbon yang dihasilkan dari aktivitas kampus UIN 

Raden Intan Lampung pada tahun 2020 sebesar 121,26 tonCO₂-
eq/tahun. Minimalisasi jejak karbon dari aktivitas kampus di UIN 

Raden Intan Lampung dilakukan dengan menerapkan tiga skenario. 

Skenario satu menggunakan kendaraan pribadi lebih dari satu orang, 

skenario dua menerapkan sistem car free day di area kampus, dan 

skenario tiga mematikan komputer/laptop ketika ditinggal selama 60 

menit. Penerapan skenario ini diestimasikan dapat meminimalisasi 

jejak karbon. 

Kata Kunci: Aktivitas Kampus, JejakKarbon, Emisi CO₂, GRK (Gas 

Rumah Kaca). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penelitian ini berjudul “Estimasi Total Jejak Karbon di 

Kampus Universits Islam Negeri Raden Intan Lampung”. Untuk 

memahami maksud dan tujuan penelitian ini maka diperlukan adanya 

penegasan judul dengan beberapa istilah antara lain: 

1. Estimasi menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu suatu 

pengukuran kuantitatif atau hasil yang akurasinya dapat diukur 

dengan angka. 

2. Total menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah jumlah. 

3. Jejak karbon secara historis memiliki arti sebagai total emisi yang 

dihasilkan oleh individu, peristiwa,dan produk dan dinyatakan 

dalam karbon dioksida ekuivalen. 

 

B. Latar Belakang 

Tantangan paling serius yang dihadapi di abad 21 ini adalah 

perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan salah satu dampak dari 

pemanasan global yang sudah menjadi isu internasional dan terus 

menjadi sorotan di berbagai macam kalangan. Penyebab utamanya 

berasal dari gas rumah kaca (GRK) yang menyebabkan terjadinya efek 

rumah kaca di permukaan bumi
1
. Lampung adalah salah satu provinsi 

yang ada di Indonesia. Provinsi ini terletak dibagian ujung selatan 

pulau sumatera dan merupakan penghubung antar pulau Sumatera dan 

pulau Jawa dengan luas daratan 35,288,35 km
2
. Provinsi Lampung 

memiliki tingkat kepemilikan kendaraan yang tinggi yaitu berjumlah 

2.775.953 unit. Kendaraan yang mendominasi yaitu kendaraan roda 2 

                                                             
1Wulandari,MT.“Kajian Emisi CO Berdasarkan Penggunaan Energi Rumah 

Tangga Sebagai Penyebab Pemanasan Global ( Studi Kasus Perumahan Sebantengan, 

Gedang Asri, Susukan RW 07 Kab. Semarang). Prosiding  Seminar Nasional 

Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan”. Jurnal Daur Lingkungan, vol. 1 
No. 2 (2013), h. 434-440. 

2 https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung 
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(sepeda motor) sebanyak 2.471.62 unit dari data jumlah kendaraan di 

Provinsi
3
.  

Kota Bandar Lampung secara geografis terletak pada 5
0
C 20 

’- 50
0
C 30 ’LS dan 105

0
C 28’- 105

0
C 28’ BT dengan luas wilayah 

197,22 km² yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan
4
. Kota 

ini strategis karena merupakan lalu lintas utama pengiriman barang 

dari pulau Sumatera menuju Jawa dan sebaliknya. Kota Bandar 

Lampung tidak hanya sebagai pusat transportasi saja, tetapi  juga 

menjadi sebagai pusat pemerintahan, sosial, politik, kebudayaan dan 

pendidikan. 

BandarLampung merupakan kota yang sedang mengalami 

peningkatan jumlah penduduk salah satunya didominasi oleh 

mahasiswa. Perguruan tinggi yang berada di Kota Bandar Lampung 

diantaranya UNILA (Universitas Lampung), UBL (Universitas 

Bandar Lampung), IBI Darmajaya, Teknokrat, UIN Raden Intan 

Lampungdan masih banyak lagi. Mahasiswa di perguruan tinggi 

tersebut cukup menyumbangkan kadar emisi kendaraan bermotor 

yang tinggi. Kadar emisi gas yang tinggi disebabkan oleh mahasiswa 

yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi 

untuk ke kampus. 

Keberadaan Universitas memiliki dampak terhadap 

lingkungan yang diakibatkan dari aktifitas sehari-hari di Universitas. 

Berbagai kegiatan terjadi di dalam kampus menghasilkan emisi gas 

karbondioksida (CO2) yang berdampak langsung maupun tidak 

langsung. Kegiatan kampus adalah kegiatan perkuliahan dan 

pemakaian laboratorium, administrasi kampus, dan kegiatan lainnya 

yang membutuhkan energi. Besarnya aktivitas dan kegiatan yang 

dilakukan di lingkungan kampus tentu akan berpengaruh terhadap 

besar emisi CO2 yang dihasilkan. UIN Raden Intan 

Lampungmerupakan Perguruan tinggi negeri yang berada di Kota 

Bandar Lampung dengan jumlah 28.833 orang. Mahasiswa baru yang 

                                                             
3Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung “jumlah kendaraan bermotor di 

Provinsi Lampung” 1997-2014 
4Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung 2011 – 2015. Bandar Lampung 

dalam Angka tahun 2016  
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masuk tahun 2019  di UIN Raden Intan Lampung berjumlah 6.435 

orang
5
. 

Mahasiswa yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai 

alat transportasinya sekitar 70-80%. Dari jumlah data tersebut 

berpeluang besar dalam menyumbangkan banyak emisi gas buang 

kendaraan bermotor di lingkungan kampus.Udara merupakan faktor 

yang paling penting dalam hidup dan lingkungan. Sejalan dengan 

berkembangnya transportasi maka kualitas udara pun akan mengalami 

perubahan yang disebabkan oleh terjadinya pencemaran udara atau 

sebagai berubahnya salah satu komposisi udara dari keadaan yang 

normal. Masuknya zat pencemar yang berupa gas-gas dan partikel 

kecil kedalam udara dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu yang 

cukup lama, sehingga dapat mengganggu aktivitas kehidupan 

manusia, hewan dan tanaman.  

Emisi Gas buang merupakan polutan yang mengotori udara 

yang dihasilkan oleh gas buang kendaraan. Gas buang kendaraan yang 

dimaksud adalah gas sisa proses pembakaran yang dibuang ke udara 

bebas melalui saluran buang kendaraan. Polutan dari emisi gas buang 

yang dihasilkan kendaraan bermotor ialah Hidro Karbon (HCO), 

Karbon Monoksida (CO), dan Nitrogen Oksida (NO)
6
.Pencemaran 

udara merupakan masuknya atau dimasukkannya zat, energi, atau 

komponen lain ke dalam uadara ambien oleh kegiatan manusia, 

sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang 

menyebabkan uadara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya
7
. Udara 

merupakan salah satu sumber daya alam yang mempengaruhi 

kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya sehingga udara dapat 

bermanfaat sebesar-besarnya bagi pelestarian fungsi lingkungan 

hidup, maka udara sangatlah perlu dipelihara, dijaga, dijamin utuhnya 

melalui pengendalian pencemaran udara
8
. Kita sebagai makhluk hidup 

                                                             
5 https: //www.radenintan.ac.id 
6 Siswantoro,Lagiyono, dan Siswiyanti, “Analisis Dampak Emisi Gas Buang 

Kendaraan bermotor  4 Tak Berbahan Bakar Campurann Premium Dengan Variasi 

Penambahan Zat Aditif”, (Jurnal Jurusan Teknik Mesin Universitas Pancasakti Tegal, 

2011), h.77.. 
7 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999,  Tentang Pengendalian 

Pencemaran Udara 
8Ibid,  
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dilarang membuat kerusakan di muka bumi, hubungannya dengan 

emisi gas buang ialah kita harus seimbang dengan lingkungan 

disekitar kita karena dampak emisi gas buang berdampak negatif 

untuk kehidupan manusia sendiri. Jadi kita perlu menjaga ruang 

terbuka hijau. Jika ruang terbuka hijau ada dalam jumlah yang banyak 

tentunya emisi gas buang kendaraan bisa lebih bisa diminimalisir dan 

mengurangi dampak negatif dari banyaknya emisi gas buang yang di 

hasilkan . Allah SWT berfirman dalam surah Q.S.Al-A’raf ayat 56:  

                          

        

Artinya : “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 

sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan 

rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 

Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang 

berbuat baik”9. 

Allah SWT berfirman dalam surah Q.S.Ibrahim ayat 32-34: 

                    

                          

                         

                           

                 

Artinya: “Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan 

menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan 

dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; 

                                                             
9 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, ( Bandung: 

Diponegoro, 2004 ), h. 15 
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dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, 

berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan 

(pula) bagimu sungai-sungaidan Dia telah menundukkan (pula) 

bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam 

orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan dia 

telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang 

kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, 

tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, 

sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)”. 

 Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan 

langit dan bumi dan mengatur peredarannya dengan sangat teliti dan 

teratur. Allah juga yang menurunkan air hujan dari langit,dengan 

menciptakan hukum-hukum alam. Maka tumbuhlah tanaman dari 

hujan itu, sehingga pohon-pohon dapat berbuah sebagai rizki untuk 

manusia dan dimanfaatkan untuk diri sendiri maupun untuk binatang-

binatang peliharaannya. Di samping itu dia telah menundukan bahtera 

bagi manusia supaya manusia yakin bahtera itu dapat berlayar dengan 

tenang di lautan lepas dengan kehendak-Nya untuk mengangkut kamu 

dan barang dengan kamu. Jika dia berkehendak, dia dapat menjadikan 

laut berombak dan angin mengganas sehingga bahtera tenggelam.
10

 

Allah SWT berfirman dalam surah Q.S. Ad-Dukhan Ayat 38-39: 

                 

                      

Artinya: “dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang 

ada antara keduanya dengan bermain-main.Kami tidak menciptakan 

keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak 

mengetahui. 

 Kami tidak menjadikan sesuatu dengan sia-sia, seperti kami 

menjadikan mereka, kemudian kami melenyapkan tanpa suatu cobaan, 

tanpa larangan, tanpa suruhan, dan tanpa memberi suatu pembalasan. 

Kami menjadikan mereka untuk mengujinya dan untuk memberi 

                                                             
10 Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah Volum 6 (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 

378. 
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pembalasan kepada orang yang berbuat buruk serta untuk member 

surge kepada orang yang berbuat baik.
11

 

Perkembangan ilmu dan teknologi merupakan salah satu hasil 

produktivitas dari manusia yang memiliki pengetahuan yang didapat 

dari pendidikan. Di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan manusia 

sehingga diharapkan manusia – manusia tersebut perlu mendalami 

untuk mengambil manfaatnya secara optimal dan mereduksi implikasi 

negatif yang ada serta mengambil manfaat dari perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tidak mungkin dilakukan oleh semua 

manusia dalam kapasitas dan dengan waktu yang sama. Keterbatasan 

manusia dan waktu tersebut menuntut adanya spesisialisasi.
12

 

Lingkungan udara sangatlah penting dan harus dijaga 

kelestariannya. Lingkungan udara yang bersih akan membuat manusia 

hebat. Lingkungan udara yang kotor dapat menimbulkan berbagai 

penyakit. Mengacu pada permasalahan yang telah diuraikan di atas 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Estimasi 

Total Jejak Karbon Di Kampus UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

Raden Intan Lampung. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat 

disusun rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Berapa besar nilai emisi CO2 yang dihasilkan dari aktivitas di 

kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

2. Bagaimana skenario yang dapat diterapkan untuk meminimalisasi 

emisi CO2 yang dihasilkan dari aktivitas kampus Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

 

 

 

                                                             
11Ibrahim, Tafsir Al-Qur‟an majid An-Nur jilid 4 (Jakarta: Cakrawala 

publishing,2011) h. 63. 
12Yuberti, Dinamika Teknologi Pendidikan (Lampung: IAIN Raden Intan 

Lampung, 2015).h.19-20 
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D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Menganalisis dan memetakan jejak karbon yang dihasilkan dari 

aktivitas di Kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 

2. Membuat skenario yang dapat diterapkan untuk meminimalisasi 

emisi CO2 yang dihasilkan dari aktivitas di kampus Universitas 

Islam Negeri  Raden Intan Lampung. 

 

E. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :  

1. Wilayah penelitian dilakukan di kampus Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung. 

2. Penggunaan energi dalam aktivitas kampus meliputi BBM 

kendaraan bermotor, mobil dan penggunaan listrik.  

3. Perhitungan emisi CO2 dilakukan meliputi aktivitas transportasi 

kendaraan operasional yang dimiliki oleh Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung, pembelanjaan listrik oleh 

Universitas Islam Negeri RIL, aktivitas transportasi dosen, staf, 

dan mahasiswa ke dan dari Universitas Islam Negeri RIL, dan 

penggunaan kertas Houtvrij Schrijfpapier (HVS) A4 dan F4 

untuk tipe 70 gram per squaremeter (gsm) dan 80 gsm oleh 

Universitas Islam Negeri RIL, dosen, staf dan mahasiswa.  

4. Parameter yang digunakan adalah emisi CO2 yang dinyatakan 

dalam satuan berat CO2-eq dari aktivitas di kampus Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Memberikan informasi nilai jejak karbon (CO₂ ) yang dihasilkan 

dari kegiatan di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 
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2. Menjadi referensi dalam membuat kebijakan sebagai upaya 

meminimalisasi jejak karbon (CO2) yang dihasilkan dari kegiatan 

di lingkungan Universitas.  

3. Menjadi referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya terkait 

dengan jejak karbon.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Sejarah Pemanasan Global  

          Meningkatnya suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan daratan 

bumi secara global menjadi perhatian, dalam 100 tahun terakhir 

suhu rata-rata permukaan bumi meningkat 0,8
0
C (1,4

0
C) dengan 

sekitar 0,6
0
C (1,0

0
C) pemanasan terjadi hanya dalam tiga dekade 

terakhir. Peningkatan suhu global juga berkaitan dengan 

peningkatan emisi CO
2
 dan aktivitas manusia dalam pembakaran 

bahan bakar fosil, selain itu deforestasi dan perubahan penggunaan 

lahan juga turut berkontribusi. Meskipun terjadi peningkatan suhu 

secara keseluruhan bumi, temperatur global tidak meningkat secara 

konstan selama puluhan dekade, temperatur tahunan rata-rata sejak 

tahun 1880 hhingga 1910 berada pada kisaran 13,7
0
C. Periode 

selanjutnya, pada tahun 1920 hingga 1940 temperatur global 

meningkat 0,1
0
C untuk masing-masing dekade. Hingga tahun 1980 

temperatur global kemudian stabil pada kisaran 14
0
C

 13
.  

Temperatur bumi khususnya berubah menjadi lebih panas 

sejak tahun 1980, dengan peningkatan suhu mendekati 0,2
0
C tiap 

dekadenya. Temperatur global dari tahun 2000 hingga 2009 

mengalami peningkatan temperatur rata-rata sebesar 0,61
0
C. 

Kenaikan temperatur pada tahun 2000 hingga 2009 ini lebih tinggi 

dari rata-rata tempetaur pada tahun 1951 hingga 1980. Jika 

kecepatan peningkatan temperatur global ini bertahan pada rentan 

tersebut, maka bumi akan bertambah panas 2
0
C pada abad 22 nanti. 

Peningkatan rata-rata suhu global merujuk pada aktivitas manusia 

yang menghasilkan gas-gas rumah kaca ke atmosfer bumi. Hal ini 

dibuktikan dengan meningkatnya konsentrasi CO2 di atmosfer 

yang tercatat selama 150 tahun terakhir dengan hasil konsentrasi 

CO2 saat ini lebih tinggi dari waktu 150 tahun sebelumnya. Hal 

yang serupa juga dinyatakan dalam laporan Intergovernmental 

                                                             
13The National Academies of SEM, America‟s Climate Choices. The National 

Academies Press. Washington, DC,2011 
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Panel on Climate Change (IPCC) menyimpulkan bahwa 

peningkatan suhu rata-rata bumi sejak pertengahan abad ke-20 

sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya gas-gas rumah kaca 

akibat dari aktivitas antropogenik oleh manusia.  

Peningkatan konsentrasi CO
2
 di atmosfer dapat disebabkan 

terutama karena meningkatnya emisi CO
2
 dari aktivitas manusia 

dalam menggunakan bahan bakar fosil. Penggundulan hutan, alih 

fungsi lahan dan hutan, dan perubahan tata guna lahan juga turut 

mempercepat meningkatnya emisi CO
2
 karena kemampuan hutan 

untuk menyerap gas CO
2
 juga turut menurun. 

 

2. Dampak Pemanasan Global  

Pemanasan global berdampak terhadap pengurangan luas 

glester dan es laut di kutub utara yang berimplikasi meningkatnya 

permukaan laut. Para ilmuan setuju bahwa bahkan dengan 

peningkatan kecil pada suhu global akan menyebabkan perubahan 

iklim yang signifikan dan perubahan cuaca, yang mempengaruhi 

cakupan awan, curah hujan, pola angin, frekuensi dan intensitas 

badai, dan durasi musim
14

. Dampak lain yang ditimbulkan dari 

meningkatnya suhu global yang berimplikasi terhadap perubahan 

iklim adalah:  

a. Meningkatnya suhu rata-rata global juga akan menaikkan 

permukaan air laut, mengurangi pasukan air tawar sebagai 

akibat dari banjir yang terjadi di sepanjang garis pantai di 

seluruh dunia dan air garam mencapai daratan.  

b. Deforestasi dan perubahan tata guna lahan mengancam 

terganggunya bahkan hilanya habitat banyak spesies langka di 

dunia terancam akan punah dengan suhu yang meningkat.  

c. Menjadikan vektor penyakit tertentu yang dibawa oleh hewan 

atau serangga seperti malaria, akan menjadi lebih luas 

jangkauannya dengan kondisi suhu hangat yang terus meluas
15

. 

                                                             
14Astari, RG, Studi Jejak Karbon dari aktivitas Permukiman di Kecamatan 

Pademangan Kotamadya Jakarta Utara (Depok: Universitas Indonesia,2012).  
15The National Academies of SEM, Attribution of Extreme Weather Events in 

the Context of Climate Change. (The National Academies Press: Washington 

DC,2016). 
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Perubahan iklim dan faktor-faktor terkait telah diamati di 

Amerika Serikat (A.S.). Dampak dari perubahan iklim global di 

Amerika Serikat dibahas dalam ACC Panel Reports dengan pokok 

bahasan sebagai berikut:  

a. Suhu udara rata-rata A.S. meningkat lebih dari 2
0
C (0,17ºC) 

selama 50 tahun terakhir, dan total curah hujan meningkat rata-

rata sekitar 5%. 

b. Naiknya permukaan air laut di sebagian besar pantai A.S. yang 

juga berakibat mengikisnya garis pantai, menenggelamkan 

lahan basah, dan mengancam lingkungan serta infrastuktur.  

c. Meningkatnya suhu permafrost (tanah beku) di seluruh Alaska 

sejak akhir tahun 1970, yang berakibat merusak berbagai 

infrastuktur, seperti jalan raya, landasan pacu, sistem saluran air 

bersih dan air buangan. 

d. Bongkahan salju (snowpack) di A.S. bagian timur laut dan barat 

selama 50 tahun terakhir yang terus berkurang, sehingga 

berkaitan dengan perubahan waktu musiman limpasan sungai.  

e. Pola curah hujan yang berubah, hujan deras menjadi lebih 

sering terjadi dan lebih intens, kekeringan juga mengalami 

peningkatan di A.S. bagian tenggara dan barat sejak 50 tahun 

lalu.  

f. Meningkatnya kejadian kebakaran secara subtansial dengan 

frekuensi dan lamanya peristiwa kebakaran di A.S. bagian barat 

dan Alaska.  

 

3. Pengelolan Pemanasan Global Hingga Saat Ini   

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

dalam perjalananya telah banyak melakukan publikasi terkait 

perkembangan dan pengelolaan iklim global, berawal pada 

publikasi pertamanya yaitu Assessment Report 1 (AR1): Synthesis 

pada Maret 1990, Assessment Report 2 (AR2): Synthesisi Report 

pada Oktober 1995, TAR Climate Change 2001: Synthesis Report 

pada Oktober 2001, AR4 Climate Change 2007: SynthesisReport 

pada September 2007, dan AR5 Synthesis Report: Climate Change 

2014 pada Oktober 2014, serta selanjutnya ditargetkan publikasi 
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pada tahun 2022 laporan AR6 Synthesis Report: Climate Change 

2022. 

The Synthesis Report (SYR) dengan judul Synthesis 

Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change yang diterbitkan oleh Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) menegaskan bahwa manusia membawa pengaruh 

terkait perubahan sistem iklim global, dan IPCC meyakini bahwa 

95% penyebab utama terjadinya pemanasan global bersumber dari 

aktivitas manusia. Sebagai upaya pengelolaan pemanasan global, 

IPCC dalam laporan The Synthesis Report (SYR) memberikan 

pandangan terpadu terkait perubahan iklim di edisi kelima laporan 

penilaian (Fifth Assessment Report /AR5). Secara ringkas Fifth 

Assessment Report (AR5) membahas topik-topik berikut:  

a. Observed Changes and their Causes, yaitu pengamatan 

perubahan iklim dan penyebab global warming. Sistem iklim 

global saat ini, erat kaitanya dengan aktivitas manusia, dan 

emisi gas rumah kaca antropogenik terus meningkat sejak era 

pra-industripada pertengahan abad ke-20. Perubahan iklim 

berdampak pada terganggunya sistem alam, seperti peristiwa 

cuaca dan iklim yang ekstrim sejak tahun 1950.  

b. Future Climate Changes, Risks and Impacts, berlangsungnya 

pelepasan emisi gas rumah kaca antropogenik tanpa ada 

kendali, diproyeksikan menyebabkan pemanasan global yang 

terus meningkat dengan waktu kejadian yang lebih lama, 

sehingga menimbulkan dampak berubahnya seluruh 

komponen sistem iklim dan ekosistem, yang diprediksi dan 

beresiko untuk tidak dapat dipulihkan kembali.  

3.Future Pathways for Adaptation, Mitigation and 

Sustainable Development. Pengurangan emisi GRK secara 

substansial selama beberapa dekade kedepan dapat 

mengurangi risiko perubahan iklim di abad ke-21 dan 

seterusnya. Adaptasi dan mitigasi adalah strategi untuk 

mengurangi dan mengelola risiko perubahan iklim. 

Meningkatkan upaya adaptasi ke arah pembangunan 

berkelanjutan yang lebih efektif, dapat mengurangi risiko 
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dampak perubahan iklim dan mempertahankan iklim global. 

Upaya mitigasi yaitu menekan laju terjadinya pemanasan 

global dimasa depan dengan cara mengurangi emisi GRK 

diberbagai sumber kegiatan yang berpotensi melepaskan GRK 

ke atmosfer bumi.  

c. Adaptation and Mitigation. Adaptasi sebagai upaya 

pengelolaan GRK untuk menekan laju risiko terjadinya 

perubahan iklim dilakukan dengan pendekatan-pendekatan 

yang harus dilakukan secara bersamaan. 

Menyikapi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi 

Gas Rumah Kaca dan Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas 

Rumah Kaca Nasional, maka Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 

P.73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggraan dan Pelaporan 

Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, serta secara khusus 

Kementrian Lingkungan Hidup menerbitkan Buku Pedoman 

Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional dimana 

dalam buku tersebut inventarisasi gas rumah kaca dibagi kedalam 

empat sektor utama, yaitu sektor penggunaan energi, sektor proses 

industri dan penggunaan produk, sektor pertanian, kehutanan, & 

penggunaan lahan, dan sektor pengelolaan limbah (waste).   

Penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca nasional 

merupakan kegiatan yang berkesinambungan untuk memperoleh 

data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan 

perubahan emisi gas rumah kaca secara berkala dari berbagai 

sektor sumber emisi dan penyerapnya
16

. Secara umum, pedoman 

penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) meliputi:  

 Prinsip dasar inventarisasi GRK;  

 Tahap penyelenggaraan inventarisasi GRK;  

 Metodologi umum perhitungan emisi/serapan GRK;  

 Analisis ketidakpastian dan kategori kunci;  

                                                             
16Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.2012.  
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 Pengendalian dan penjaminan mutu;  

 Kelembagaan inventarisasi GRK; dan  

 Sistem inventarisasi GRK Nasional (SIGN).  

 

4. Peran Karbon Dalam Pemanasan Global  

Gas utama yang menjadi kategori Gas Rumah Kaca dan 

berpotensi menyebabkan pemanasan global adalah Karbondioksida 

(CO
2
) dan Metan (CH4). Pertemuan IPCC pada tahun 1996 

menyimpulkan bahwa, meningkatnya konsentrasi CO
2
 menjadi dua 

kali lipat menyebabkan kestimbangan, dengan terjadinya 

peningkatan temperatur antara 1,5ºC hingga 4,5ºC. Dengan suhu 

yang meningkat akibat meningkatnya konsentrasi CO
2
 

mengakibatkan pemanasan di lapisan troposfer sehingga akan 

meningkatkan jumlah uap air di atmosfer. Uap air merupakan salah 

satu gas rumah kaca yang dapat menghambat kembalinya radiasi 

inframerah ke atmosfer sehingga temperatur di dalam atmosfer 

meningkat dan mengakibatkan pemanasan di atmosfer bumi
17

. Laut 

memiliki kemampuan untuk menyerap gas karbondioksida (CO
2
) 

di atmosfer. Fitoplankton mampu menyerap gas karbondioksida 

(CO
2
) guna kelangsungan proses fotosintesis.Tetapi kemampuan 

laut untuk menyerap karbon akan menurun jika laut menghangat 

sehingga nutrien pada zona mesopelagik didalam laut akan 

menurun sehinga akan membatasi pertumbuhan fitoplankton
18

.  

Penilaian yang dilakukan oleh IPCC tentang perubahan 

iklim di masa depan memproyeksikan bahwa suhu permukaan rata-

rata bumi akan meningkat jika tanpa adanya upaya 

mitigasi/skenario baru terkait kebijakan penurunan emisi antara 2,0 

sampai 11,5
0
C (1,1 – 6,4

0
C) pada akhir abad ke-21, relatif terhadap 

suhu permukaan global rata-rata selama 1980-1999. Potensi emisi 

gas rumah kaca mendatang diproyeksikan untuk melihat sistem 

                                                             
17IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 1: 

General Guidance and Reporting. (Japan. Institute for Global Environmental 

Strategies,2006). 
18Alwin, RN, Analisa Jejak Karbon dari aktivitas Permukiman di Desa 

Ciherang, Dramaga, dan Petir, Kabupaten Bogor (Jawa Barat: Insitut Pertanian 

Bogor,2016). 
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iklim global dimasa depan dan dampak perbedaan antara skenario 

satu dan skenario lainnya di masa mendatang. Menjadi sebuah 

peluang dan tantangan karena upaya pengurangan emisi gas rumah 

kaca yang dilakukan orang-orang saat ini akan memiliki sedikit 

efek langsung pada iklim, dan sebuah peluang karena upaya 

pengurangan emisi yang dilakukan saat ini akan mempengaruhi 

hasil iklim beberapa dekade yang akan datang. 

 

5. Jejak Karbon  

Jejak karbon merupakan jumlah total dari emisi gas 

karbondioksida (CO
2
) secara langsung (primer) maupun tidak 

langsung (sekunder) dan akumulasi dari seluruh penggunaan 

produk dalam aktivitas manusia sehari-hari
19

. Jejak karbon 

merupakan suatu metode untuk memperkirakan jumlah emisi gas 

rumah kaca
20

. Satuan jejak karbon adalah ton-setara-CO
2
 (tCO

2
e) 

atau kg-setara-CO
2
 (kgCO

2
e)

21
. 

 

6. Klasifikasi Sumber Emisi   

Greenhouse Gases Protocol (GHG Protocol) membagi emisi 

gas rumah kaca ke dalam tiga ruang lingkup
22

.Ruang Lingkup 1 

yaitu emisi langsung yang dihasilkan dari sumber yang dimiliki 

atau dikendalikan oleh organisasi seperti pemakaian bahan bakar 

kendaraan operasional kampus. Ruang Lingkup 2 yaitu emisi tidak 

langsung, meliputi pemakaian listrik. Ruang lingkup 3 yaitu emisi 

lainnya baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat 

dikontrol oleh perusahaan/organisasi, pada ruang lingkup 3 

merupakan emisi yang disebabkan dari konsekuensi adanya 

aktivitas perusahaan/organisasi, seperti pemakaian kertas oleh 

                                                             
19Wiedmann, T. dan Minx, J, A Definition of „Carbon Footprint‟. (United 

Kingdom: ISAUK           Research & Consluting,2007).  
20Ibid 
21Alwin, RN, Analisa Jejak Karbon dari aktivitas Permukiman di Desa 

Ciherang, Dramaga, dan Petir, Kabupaten Bogor (Jawa Barat:Insitut Pertanian 

Bogor,2016). 
22Sprangers, S, Calculating the Carbon Footprint of Universities. Erasmus 

Universiteit Rotterdam,2011. 
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mahasiswa, pemakaian bahan bakar dari kendaraan mahasiswa, 

dosen dan staf.  

a. Lingkup Satu: Emisi Langsung  

Jejak karbon primer merupakan ukuran emisi gas CO₂  yang 

berhubungan langsung dengan aktivitas. Jejak karbon primer 

dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti kegiatan 

memasak, transportasi dan kegiatan yang menggunakan bahan 

bakar fosil lainnya. Setiap kegiatan atau aktivitas manusia yang 

menggunakan bahan bakar fosil akan menghasilkan jejak karbon 

yang berbeda-beda tergantung dari lama dan jumlah penggunaan 

bahan bakar seperti LPG (Liquid Petrolium Gas), Spritus 

(CH3OH), Premium/bensin, dan bahan bakar fosil lainnya. Lama 

dan jumlah penggunaan bahan bakar tergantung pada frekuensi 

pemakaian dalam aktivitas manusia seperti menggunakan 

transportasi bermotor yang digunakan untuk aktifitas akademik 

kampus, memasak, dan aktivitas laboratorium kampus. Contohnya 

seperti penggunaan motor atau mobil sebagai alat transportasi dan 

mobilitas civitas akademik kampus.  

b. Lingkup Dua: Emisi Tidak Langsung Listrik  

Jejak karbon sekunder merupakan emisi CO2 yang bersifat 

tidak langsung, dimana emisi gas CO2 dihasilkan dari peralatan 

elektronik dengan sumber energi menggunakan daya listrik. 

Contohnya adalah penggunaan perangkat komputer dalam kegiatan 

akademis kampus. Daya listrik bersumber dari pembangkit listrik 

yang produksinya menggunakan bahan bakar fosil. Secara tidak 

langsung konsumen pengguna daya listrik melakukan pembakaran 

bahan bakar fosil untuk mendapatkan energi listrik. Sehingga jejak 

karbon sekunder saling berhubungan dan tidak terlepas dari jejak 

karbon primer yang dihasilkan.  

c. Lingkup Tiga: Emisi Lainnya  

Pada lingkup tiga merupakan emisi gas rumah kaca yang 

dihasilkan sebagai konsekuensi adanya aktivitas yang terjadi pada 

suatu organisasi. Pada lingkup ini emisi tidak dapat dikontrol 
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langsung oleh organisasi
23

. Perhitungan emisi lingkup tiga 

merupakan pilihan bagi organisasi untuk dilakukan atau tidak 

dilakukan. Menurut Sparangers (2011), aktivitas yang menjadi 

lingkup tiga di universitas adalah sebagai berikut:  

1) Kegiatan yang berhubungan dengan transportasi yang tidak 

dimiliki oleh universitas, yaitu perjalanan dosen, staf dan 

mahasiswa ke dan dari lokasi universitas. 

2) Jumlah penggunaan kertas. Beberapa aktivitas di lingkup tiga 

bisa menjadi bagian dalam lingkup satu jika sumber emisi 

relevan dimiliki dan dikontrol oleh universitas, misalnya 

transportasi kendaraan yang dimiliki universitas seperti bis 

universitas, mobil dinas dan peralatan bermotor lainnya yang 

dimiliki universitas
24

.  

GHG Protocol merupakan sebuah organisasi NGO-

business yang didirikan oleh World Resources Institute (WRI) dan 

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 

GHG Protocol berfokus melakukan pengembangan metode standar 

internasional untuk perhitungan dan pelaporan emisi gas rumah 

kaca (GRK) suatu perusahaan dan melakukan upaya mitigasi 

perubahan iklim. Publikasi pertamanya yang diterbitkan tahun 

2001 terkait standar perusahaan dalam mengukur emisi dari energi 

listrik dan energi lainnya dan memperhitungkan emisi GRK dari 

seluruh siklus aktivitas perusahaan. Dalam mengembangkan 

metode standar perhitungan emisi gas rumah kaca, GHG Protocol 

membentuk kelompok perumus inti yang terdiri dari organisasi 

lingkungan (seperti: WWF, Pew Center on Global Climate 

Change, The Energy Research Institute) dan industri (seperti: 

Norsk Hydro, Tokyo Electric, Shell) untuk memandu stakeholder 

dalam melakukan pengembangan metode standar dalam 

perhitungan gas rumah kaca suatu perusahaan/industri.  

                                                             
23Azizah, TN, Kajian Jejak Karbon Dan Pemetaannya Dari Aktivitas Kampus 

Di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Jurnal Teknik Lingkungan, Vol. 6, 

No. 1, (2017).  
24Sprangers, S, Calculating the Carbon Footprint of Universities. Erasmus 

Universiteit Rotterdam,2011. 
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Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 15 tahun 

2013 tentang pengukuran, pelaporan, dan verifikasi aksi mitigasi 

perubahan iklim mengklasifikasikan sumber emisi gas rumah kaca 

(GRK) menjadi dua sumber, yaitu sumber emisi GRK langsung, 

dan sumber emisi GRK tidak langsung. Sumber emisi GRK 

langsung dapat diidentifikasi dari kegaitan-kegiatan antara lain 

yang memanfaatkan bahan bakar minyak, timbulan sampah 

organik, pengelolaan persawahan, dan perubahan fungsi lahan. 

Terhadap sumber emisi GRK tidak langsung, dpaat diidentifikasi 

dari kegiatan yang bersumber emisi GRKnya telah dihitung di 

tempat dimana kegiatan utama berlangsung, seperti pemanfaatan 

listrik yang bersumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) 

dimana emisi GRK dari aktivitas produksi listrik dihitung di 

pembangkit listrik dimana listrik tersebut diproduksi
25

.  

Sedangkan menurut buku Pedoman Penyelenggaraan 

Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (2012)mengkasifikasikan 

sumber emisi GRK menurut kategori kegiatan dimana terdapat 

lima sumber kategori kegiatan yang yang mengemisikan GRK, 

yaitu: 

1) Pengadaan dan penggunaan energi,  

2) Proses industri dan penggunaan produk,  

3) Pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainya,  

4) Lainnya (seperti emisi tidak langsung dari deposisi nitrogen 

dari sumber non-pertanian). Keempat sumber kategori 

kegiatan lebih dijabarkan kembali ke sub-kategori sumber 

emisi GRK.  

d. Pengadaan dan Penggunaan Energi  

Kategori satu mencakup seluruh sumber emisi GRK yang 

dihasilkan dari penggunaan dan pengadaan energi, seperit: kegiatan 

pembakaran bahan bakar (fuel Combustion Activities), emisi 

fugitive (fugitive emissions from fuels), dan transportasi dan 

                                                             
25Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

2013 tentang Pengukuran, Pelaporan, dan Verivikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.  
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penyimpanan karbondioksida (carbon dioxide transport and 

storage)  

e. Proses Industri dan Penggunaan Produk  

Terdapat tujuh sub-kategori dari proses industri dan 

penggunaan produk, yaitu: industri mineral, industri kimia, industri 

logam, produk-produk non energi dan penggunaan solvent/pelarut, 

industri elektronik, penggunaan produk yang mengandung 

senyawa pengganti bahan perusak ozon, dan produk manufaktur 

lain dan penggunaanya. 

f. Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan Lainya  

Aktivitas ini termasuk didalamnya emisi dari kegiatan 

perternakan, lahan, lahan hutan, lahan pertanian, padang rumput, 

lahan basah, pemukiman, emisi dari pembakaran biomasa, 

pengapuran, penggunaan urea, emisi NO2 langsuung dari 

pengelolaan tanah, emisi NO2 tidak langsung dari pengelolaan 

tanah dan pengelolaan pupuk, dan pengelolaan sawah.  

g. Waste  

Sub kategori waste yaitu emisi yang berasal dari kegiatan 

pengelolaan limbah, diantaranya pembuangan akhir sampah padat, 

pengolahan limbah padat secara biologis, pembakaran sampah 

melalui insinerator dan pembakaran sampah terbuka, dan 

pengolahan dan pembuangan air limbah.  

h. Lainnya (seperti emisi tidak langsung dari deposisi nitrogen dari 

sumber non-pertanian)  

Kategori emisi lainnya yaitu semua dugaan emisi GRK 

termasuk emisi NO2 dari deposisi nitrogen (N) dari NOx/NH3 

dimana saja ada deposisi dan dari sumber apa saja tetapi tidak 

dihitung di sektor tersebut diatas, termasuk N yang dideposisi di 

lautan. Dugaan emisi GRK ini diperlukan karena faktor emisi 

untuk deposit Nitrogen hampir sama besarnya dengan emisi 

nitrogen dari sumber-sumber emisi pertanian lainnya
26

.  

 

 

                                                             
26Pedoman Penyelenggraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional – Buku I 

Pedoman Umum. 2012. Kementerian Lingkungan Hidup. 
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7.  Perhitungan Jejak Karbon  

Jejak karbon dapat dihitung dengan dua cara. Pertama 

dengan melihat penggunaan bahan bakar fosil yang digunakan. 

Penggunaan bahan bakar fosil berupa minyak bumi ataupun gas 

alam, secara langsung mengeluarkan emisi gas karbondioksida 

(CO₂ ). Kedua dengan melihat penggunaan listrik untuk keperluan 

sehari-hari. Aktifitas penggunaan listrik akan memproduksi 

sejumlah CO₂  yang berasal dari pembangkit listrik yang 

produksinya menggunakan bahan bakar fosil seperti Pembangkit 

Listrik Tenaga Uap (PLTU)
27

. 

Perhitungan emisi gas karbondioksida (CO2) dilakukan 

dengan cara mengalikan volume bahan bakar yang dikonsumsi 

dengan faktor emisi dari jenis bahan bakar yang dikonsumsi 

tersebut
28

. Faktor emisi adalah nilai rata-rata suatu parameter 

pencemar udara yang dikeluarkan dari sumber spesifik. Menurut 

KLHK (2017) faktor emisi adalah besaran emisi Gas Rumah Kaca 

(GRK) yang dilepaskan ke atmosfer per satuan aktivitas tertentu. 

Menurut World Resource Insitute (2007) metode perhitungan 

berdasarkan fuel used based memiliki tingkat realibilitas yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan metode distance based. Oleh karena 

itu disarankan menggunakan metode fuel used based dalam 

menghitungg emisi CO2 dari konsumsi bahan bakar.  

Dalam pelaksaan aksi untuk menurunkan gas rumah kaca 

(GRK) dan melakukan inventarisasinya, maka dikeluarkannya 

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 terkait Pedoman 

Penyelenggaran Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Untuk 

mempermudah penyelenggaraannya pedoman perhitungan Gas 

Rumah Kaca (GRK) juga diterbitkan Buku Pedoman 

Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup pada Tahun 2012
29

.  

                                                             
27Wiedmann, T. dan Minx, J, A Definition of „Carbon Footprint‟. United 

Kingdom. ISAUK Research & Consluting,2007. 
28Alwin, RN, Analisa Jejak Karbon dari aktivitas Permukiman di Desa 

Ciherang,    Dramaga, dan Petir, Kabupaten Bogor (Jawa Barat: Insitut Pertanian 

Bogor,2016).  
29Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.  
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Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

didirikan oleh World Meteorological Organization (WMO) dan 

United Nations Environment Programme (UNEP) pada tahun 1988 

dengan fokus utamanya adalah menilai informasi ilmiah, teknis, 

sosial-ekonomi terkait perubahan iklim yang disebabkan oleh 

aktvitas manusia, serta menilai dampak potensial dari perubahan 

iklim dan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Salah satu 

dokumen laporan yang telah dirumuskan oleh IPCC yaitu buku 

pedoman motodologi untuk inventarisasi gas rumah kaca nasional. 

Perhitungan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurut 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guideline 

(2006) dikelompokkan kedalam 3 tingkatan, atau dalam tiga 

tingkat ketelitian, perhitungan GRK dikenal dengan istila “tier”. 

Tiga tingkat ketelitian (Tier) dijelaskan sebagai berikut
30

:  

a. Tier 1: Estimasi GRK berdasarkan data aktivitas dan faktor 

emisi deafault yang disediakan oleh IPCC Guideline.  

b. Tier 2: Estimasi GRK dengan data aktivitas yang lebih akurat 

dan memakai faktor emisi deafault IPCC atau faktor emisi 

yang telah disediakan oleh suatu negara atau suatu industri 

(country specific/plant specific).  

c. Tier 3: Estimasi GRK denggan data aktivitas yang lebih 

akurat berdasarkan metode spesifik suatu negara (pengukuran 

langsung) dan dengan menggunakan faktor emisi spesifik 

suatu negara atau suatu industri.  

Persamaan untuk pendugaan emisi Gas Rumah Kaca secara 

umum dapat ditulis dalam bentuk persamaan sederhana berikut: 

 Emisi = AD x EF    …………………………….. (Persamaan 2.1) 

Dimana AD adalah data aktivitas manusia yang 

menghasilkan emisi GRK dan EF yaitu faktor emisi yang 

menunjukan besarnya emisi per satuan unit kegiatan yang 

dilakukan
31

 

 

                                                             
30IPCC., 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. 

Volume 1: General Guidance and Reporting. Japan. Institute for Global 
Environmental Strategies,2006. 

31Ibid  
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8. Perhitungan Jejak Karbon dari Aktivitas Transportasi 

Konsumsi bahan bakar dari aktivitas transportasi menjadi 

cakupan dalam inventrarisasi gas rumah kaca (GRK). Besar jejak 

karbon dari pembakaran bahan bakar fosil bergantung pada besar 

konsumsi dan jenis bahan bakar yang dibakar. Sebelum dilakukan 

perhitungan jejak karbon, data konsumsi energi harus dikonversi 

terlebih dahulu ke dalam satuan energi MJ (Mega Joule) dengan 

dikalikan oleh nilai kalor
32

. Faktor Emisi (FE) primer adalah faktor 

emisi yang nantinya akan dikalikan dengan jumlah penggunaan 

bahan bakar sehingga nantinya akan dapat diketahui jumlah emisi 

yang dikeluarkan dari bahan bakar yang digunakan seperti BBM 

kendaraan bermotor. Persaman yang digunakan untuk mengetahui 

nilai jejak karbon dari emisi CO2 dari aktivitas transportasi dapat 

dihitung menggunakan persamaan
33

: 

Emisi = Konsumsi BB x NK BB x FE CO2 (BB)…………… 

(Persamaan 2.2)    

Konsumsi bahan bakar pada tiap-tiap jenis kendaraan akan 

berbeda-beda. Jumlah bahan bakar yang diperlukan untuk menuju 

kampus juga tergantung jarak yang ditempuh dosen, staf dan 

mahasiswa. Untuk itu perlu diketahui konsumsi bahan bakar yang 

dihabiskan suatu jenis kendaraan.  

 

9. Perhitungan Jejak Karbon dari Aktivitas Pembelanjaan 

Listrik  

Emisi gas karbondioksida (CO2) sebagai komponen utama 

gas rumah kaca dari konsumsi energi listrik universitas dapat 

dihitung dengan mengetahui energi listrik yang digunakan dengan 

satuan energi listrik Kilowat hours (kWh). Total kWh listrik lalu 

dikalikan dengan faktor emisi CO2 untuk mengetahui jumlah emisi 

                                                             
32Pedoman Penyelenggraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional – Buku I 

Pedoman Umum. 2012. Kementerian Lingkungan Hidup 
33Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 

Nomor P.73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggraan dan Pelaporan 

Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional 
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CO2. Faktor emisi CO2 per kWh untuk negara indonesia dari 

konsumsi listrik yaitu 0,774388897 kg CO2 / kWh
34

.  

Faktor emisi gas karbondioksida (CO2) dari konsumsi energi 

listrik yang dihitung dari penyediaan produksi listrik terdapat 

dalam panduan metode ACM 002, persamaanya sebagai berikut
35

:  

FE  = SFC x NCV x CEF x Oxid x 44/12 ………………… 

(Persamaan 2.4) 

Keterangan:  

FE : Faktor emisi CO2 konsumsi listrik (satuan massa/MWh)  

SCF : Spesific Fuel Consumption 

NCV : Nilai Net Calorific Volume (Energy content) per unit massa 

atau volume bahan bakar (TJ/ton fuel)  

CEF : Carbon Emission Factor (ton CO2/TJ)  

Oxid : Oxidation Factor 

Setelah didapatkan nilai faktor emisi, kemudian dilakukan 

perhitungan emisi karbon yang dihasilkan dengan menggunakan 

rumus
36

: 

Emisi CO2 = FE CO2 x Konsumsi Listrik ………………… 

(Persamaan 2.5) 

Keterangan:  

Emisi CO2 : Emisi Gas CO2 (kgCO2-eq)  

FE : Faktor emisi CO2 konsumsi listrik (kgCO2-eq / kWh)  

Konsumsi Listrik  : Pembelanjaan Listrik (kWh) 

 

10. Perhitungan Jejak Karbon dari Aktivitas Penggunaan 

Kertas  

Jejak karbon sekunder, selain bersumber dari pemakaian 

listrik juga bersumber dari pemakaian kertas dari aktivitas 

                                                             
34Sagala, S, Kajian Jejak Karbon Dari Aktivitas Kampus Di Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Semarang. Jurnal Teknik Lingkungan, Vol. 6, No. 1 (2017). 
35Astari, RG, Studi Jejak Karbon dari aktivitas Permukiman di Kecamatan 

Pademangan Kotamadya Jakarta Utara. Depok. Universitas Indonesia,2012. 
36Putri M, DA. Dkk, Kajian Jejak Karbon Dari Aktivitas Kampus Fakultas 

Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro. Jurnaal Teknik Lingkungan. 6 (1), 

2017.  
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akademik kampus dan pemakaiaan kertas oleh mahasiswa. 

Besarnya penggunaan kertas dinyatakan dalam satuan rim/bulan. 

Pada sektor ini juga dilakukan pendekatan bahwasanya dalam 1 

rim kertas HVS A4 berisi 500 lembar kertas memiliki berat 2,183 

kg untuk kertas dengan tipe 70 gsm dan 2,495 untuk tipe kertas 80 

gsm. Untuk kertas HVS F4 memiliki berat 2,687 kg untuk kertas 

dengan tipe 70 gsm
37

. 

Pada dasarnya pemilihan pemakaian kertas baru dan kertas 

bekas tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap emisi 

CO2 yang dihasilkan. Nilai faktor emisi telah mempertimbangkan 

dampak yang relevan, mulai dari pengambilan bahan baku (dalam 

mengambil serat kayu), pembuatan pulp (bubur kertas), produksi 

kertas, proses pengiriman dan distribusi ke pasar. Sumber energi 

panas yang dibutuhkan dalam proses pembuatan bubur kertas 

menjadi salah satu faktor paling signifikan mempengaruhi jumlah 

produksi Gas Rumah Kaca (GRK) 

Perhitungan emisi karbondioksida dari pemakaian kertas 

dengan menggunakan persamaan berikut
38

: 

Emisi CO2 = FE x Pemakaian kertas  …………… (Persamaan 2.6) 

Keterangan:  

Emisi CO2  : Emisi gas CO2 (kgCO2-eq)  

FE   : Faktor emisi CO2 konsumsi kertas (kg CO2-eq /kg kertas)  

Pemakaian kertas : Penggunaan kertas (kg) berdasarkan jenis 

kertas  

 

11. Pemetaan Jejak Karbon  

Pemetaan jejak karbon merupakan pemetaan sebaran jejak 

karbon disuatu wilayah atau ruang terhadap suatu faktor tertentu. 

Studi jejak karbon yang melakukan pemetaan jejak karbon terkait 

aktivitas permukiman di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. 

                                                             
37Sagala, S. 2017. Kajian Jejak Karbon Dari Aktivitas Kampus Di Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Semarang. Jurnal Teknik Lingkungan, Vol. 6, No. 1 

(2017).  
38Putri M, DA. Dkk, Kajian Jejak Karbon Dari Aktivitas Kampus Fakultas 

Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro. Jurnaal Teknik Lingkungan. 6 (1), 

2017. 



25 

 

Penelitannya Astari (2012) melakukan pemetaan terhadap 

penyebaran emisi CO2 sekunder, emisi CO2 primer, dan emisi CO2 

total di 3 Kelurahan yaitu Ancol, Pademangan Timur, dan 

Pademangan Barat dengan faktor pengaruh emisi berdasarkan tipe 

daya listrik, tipe rumah, dan jumlah penghasilan
39

. 

Putri (2017) melakukan analisi jejak karbon dari aktivitas 

kampus Universitas Diponegoro yang selanjutnya memetakan jejak 

karbon di gedung Fakultas Ekonomi dan Bisinis Universitas 

Diponegoro dengan faktor emisi berupa aktivitas penggunaan 

listrik fakultas tiap gedungnya. Azizah (2016) juga melakukan 

kajian jejak karbon dari aktivitas kampus Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Diponegoro dan melakukan pemetaan jejak karbon 

terhadap penggunaan listrik fakultas tiap ruangan di gedung 

Fakultas Ilmu Budaya Undip.  

 

12. Minimalisasi Jejak Karbon  

Pemanasan global dan upaya pengurangan emisi gas rumah 

kaca menjadi perhatian lingkungan saat ini. Hal ini mendorong 

para aktivis lingkungan untuk mengkaji lebih dalam perihal jejak 

karbon dalam seberapa besar dampak yang ditimbulkan terhadap 

perubahan iklim global
40

. Upaya untuk mengurangi emisi gas 

karbon dan mengukur kemajuannya dimulai dengan mengukur 

jumlah jejak karbon.Emisi gas rumah kaca akan terus bertambah 

seiring dengan bertambahnya kebutuhan energi dan kebutuhan 

penunjang aktivitas dan kehidupan manusia. Keberadaan 

universitas sebagai sarana pendidikan dengan berbagai aktivitas 

pastinya membutuhkan energi sebagai penunjang berlangsungnya 

kegiatan perkuliahan, aktivitas ini tentunya memiliki dampak 

terhadap lingkungan akibat dari operasional dan aktivitas 

universitas. Berbagai kegiatan terjadi didalam kampus, antaranya 

kegiatan perkuliahan dan pemakaian laboratorium, administrasi 

                                                             
39Astari, RG, Studi Jejak Karbon dari aktivitas Permukiman di Kecamatan 

Pademangan Kotamadya Jakarta Utara. Depok. Universitas Indonesia,2012. 
40Sagala, S. 2017. Kajian Jejak Karbon Dari Aktivitas Kampus Di Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Semarang. Jurnal Teknik Lingkungan, Vol. 6, No. 1 

(2017).  
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kampus, mobilitas civitas kampus, dan aktivitas kampus lainya 

yang membutuhkan energi
41

.  

South East European University (SEEU) telah memulai 

mengelolah karbon untuk merealisasikan kampus rendah emisi. 

Langkah minimalisasi emisi GRK melalui sektor konservasi dan 

efisiensi energi, desain bangunan hijau, transportasi alternatif, 

pengelolaan sampah, dan daur ulang. Strategi yang diterapkan oleh 

South East European University (SEEU) dapat menurunkan emisis 

GRK sebesar 34,8% antara lain:  

a. Modifikasi perilaku dan kesadaaran untuk menghemat kertas 

dan plastik.  

b. Meningkatkan penggunaan transportasi publik sebesar 10%.  

c. Armada universitas.  

d. Angkutan SouthEast European University (SEEU). 

e. Evaluasi dan peringkat proyek.  

Beberapa penelitian yang telah berlangsung sebelumnya 

mengungkapkan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mereduksi 

jejak karbon di universitas. Tindakan yang dilakukan di Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dengan aksi penggunaan 

cahaya alami di siang hari dan pengurangan penggunaan lampu 

penerang ruangan dapat mengurangi emisi sebanyak 7,02% dan 

merubah kebiasaan menggunakan suhu pendingin ruangan diantara 

24°C - 27°C dapat menghemat penggunaan energi listrik hingga 

5% dan dapat mengurangi emisi sebanyak 2,02%
42

. Universitas 

Negeri Semarang (Unnes) juga berupaya melakukan tindakan 

reduksi jejak karbon pada Fakultas Teknik (FT) Unnes. Inisiatif ini 

juga dapat mengurangi jejak karbon FT Unnes sekitar 93.800,872 

kg CO2-eq/tahun yang mewakili lebih dari 5,797% dari emsisi pada 

tahun 2015
43

 

                                                             
41Sprangers, S, Calculating the Carbon Footprint of Universities. Erasmus 

Universiteit Rotterdam, 2011. 
42Azizah, TN, Kajian Jejak Karbon Dan Pemetaannya Dari Aktivitas Kampus 

Di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Jurnal Teknik Lingkungan, Vol. 6, 

No. 1 (2017).  
43Sagala, S, Kajian Jejak Karbon Dari Aktivitas Kampus Di Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Semarang. Jurnal Teknik Lingkungan, Vol. 6, No. 1 (2017).  



55 

 

DAFTAR RUJUKAN 

 

Alwin, RN, Analisa Jejak Karbon dari Aktivitas Permukiman di Desa 

Ciherang, Dramaga, dan Petir, Kabupaten Bogor, Jawa 

Barat, Bogor: Institut Pertanian Bogor,2016. 

Astari, RG, Studi Jejak Kabon dari Aktivitas Permukiman di 

Kecamatan Pademangan Kotamadya Jakarta Utara, Depok: 

Universitas Indonesia, 2012. 

Azizah, TN, Kajian Jejak Karbon Dan Pemetaannya Dari Aktivitas 

Kampus Di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, 

Jurnal Teknik Lingkungan, Vol. 6 No 1, 2003. 

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung “jumlah kendaraan bermotor 

di Provinsi Lampung” 1997-2014. 

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung 2011 – 2015.  

Bandar Lampung dalam Angka tahun 2016. 

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: 

Diponegoro. 2004. 

IPCC, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventories. Volume 1: General Guidance and Reporting, 

Jepang: Institute for Global Environmental Stategies, 2006. 

Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, 

Buku I Pedoman Umum, Kementrian Lingkungan 

Hidup.2012. 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor P. 73 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah 

Kaca Nasional. 

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 71 Tahun 2011 

tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca 

Nasional. 



56 

 

Putri M, Dkk, Kajian Jejak Karbon Dari Aktivitas Kampus Fakultas 

Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, Jurnal 

Teknik Lingkungan, Vol 6 No 1, 2017. 

Sagala, S, Kajian Jejak Karbon Dari Aktivitas Kampus Di Fakultas 

Teknik Universitas Semarang, Jurnal Teknik Lingkungan, Vol 

6 No 1, 2017. 

Sprangers, S, Calculating the Carbon Footprint of Universities, 

Erasmus: Universitiet Rotterdam, 2011. 

The National Academies of SEM, America‟s Climate Choices,The 

National Academies Press: Washington,DC,2011. 

The National Academies of SEM, Attribution of Extreme Weather 

Events in the Context of Climate Change, The National 

Academies Press: Washington ,DC,2016. 

Wiedmann, T, dan Minx, J, A Definition of Carbon Footprint, United 

Kingdom, ISA: Research & Consling,2007. 

Wulandari, MT, Kajian Emisi CO2 Berdasarkan Penggunaan Energi 

Rumah Tangga Sebagai Penyebab Pemanasan Global ( Studi 

Kasus Perumahan Sebantengan, Gedong Asri, Susukan RW 

07 Kab. Semarang), Semarang: Universitas Diponegoro.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


