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Reference Emisison Level (REL) merupakan acuan yang dibangun untuk melihat
keberhasilan penurunan emisi dari upaya mitigasi yang telah dilakukan dalam suatu kurun
waktu tertentu. Dalam Rancangan Aksi Daerah – Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), REL tidak
hanya menyajikan angka acuan, namun juga sebagai alat yang sangat efektif dalam
memberikan arahan strategi mitigasi yang dilakukan oleh suatu wilayah yang bersangkutan.
Paper ini mencoba memaparkan hubungan REL dan RAD-GRK untuk yang terkait dengan
sektor berbasis lahan.

1. Pendahuluan
Berkaitan dengan Rencana Aksi Nasional – Gas Rumah Kaca yang ditetapkan melalui
Peraturan Presiden No.61 tahin 2011, maka Gubernur diwajibkan untuk menyusun Rencana
Aksi Daerah dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dalam rangka
menurunkan emisi GRK di masing-masing wilayah provinsi. Dokumen ini terdiri dari 5
substansi elemen: [1] sumber dan potensi penurunan emisi GRK, [2] baseline BAU atau REL
emisi GRK, [3] usulan rencana aksi mitigasi, [4] usulan prioritas, dan [5] lembaga
pelaksanaan. Identifikasi REL merupakan bagian dari substansi dokumen ini. Paper ini secara
sederhana akan mencoba memaparkan hubungan antara REL dengan substansi RAD-GRK
yang berkaitan dengan sektor berbasis lahan.

2. Hubungan REL dan RAD-GRK
Selain baseline nya itu sendiri, rencana aksi penurunan emisi melibatkan lima hal; lokasi,
luas, kegiatan, estimasi penurunan emisi, prioritas mitigasi yang akan dihasilkan, dan
lembaga pelaksana. Kelima elemen tersebut dapat didapatkan melalui data dan informasi
sekuen yang dihasilkan dari prosese identifikasi REL yang dilakukan. Gambar dibawah
merupakan alur proses yang menjelaskan hunugan data dan informasi REL yang dapat
dimanfatkan dalam penyusunan RAD-GRK.
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2.1.

Potensi lokasi dan luas mitigasi
Identifikasi lokasi mitigasi dan luasannya didasarkan pada lokasi terjadinya emisi dimasa
lampau. Secara teknis potensi lokasi mitigasi dan luasannya diidentifikasi dengan
menggunakan data spasial peta perubahan lahan yang dihubungkan dengan matrik emisi.

Potensi lokasi mitigasi dan luasannya juga secara langsung dapat diidentifikasi pada areal
yang diidentifikasi sebagai kawasan terdeforestasi dan terdegradasi berdasarkan hasil
analisis peta perubahan lahan pada periode yang ditetapkan.

2.2.

Kegiatan
Identifikasi kegiatan dilakukan berdasarkan matrik emisi. Informasi kegiatan apa yang
berubah menjadi apa yang mengakibatkan sejumlah emisi tertentu di masa lalu dapat

menjadi gambaran dan dasar yang jelas dalam merumuskan rencana kegiatan mitigasi
penurunan emisi dalam dokumen RAD-GRK.

2.3.

Estimasi penurunan emisi
Penurunan emisi yang diprediksikan terjadi dari upaya mitigasi yang dilakukan dapat
diestimasi berdasarkan berapa besar emisi yang dihasilkan dari kegiatan sebaliknya yang
terjadi di masa lampau. Sebagai contoh: deforestasi dari hutan sekunder menjadi lahan
terbuka di suatu lokasi seluas X ha pada masa lampau menghasilkan emisi Y ton CO-eq.
Maka upaya mitigasi yang dilakukan dilokasi tersebut dengan melakukan reboisasi seluas
X ha diharapkan atau diprediksi memberikan dampak penurunan emisi seluas Y ton COeq.

2.4.

Prioritas aksi mitigasi
Setiap upaya mitigasi dirancang se-efektif dan se-efisien mungkin. Oleh karena itu upaya
mitigasi yang dilakukan harus dimulai dengan memprioritaskan kegiatan mitigasi yang
memberikan dampak penurunan emisi yang signifikan didaerah yang bersangkutan.
Signifikasnsi secara sederhana dapat ditandai melalui jumlah penurunan emisi yang
tinggi.

Dalam hal ini kegiatan mitigasi yang telah diidentifikasi selanjutnya

dikelompokan dan dipilah bagi kegiatan yang terbilang menghasilkan emisi tinggi.
Informasi mengenai jumlah emisi didapatkan melalui matrik emisi yang dihasilkan
sebagai data sekuen dalam perhitungan REL.

2.5.

Lembaga pelaksana
Identifikasi lembaga pelaksana dapat ditentukan berdasarkan fungsi, rencana tata ruang,
atau perizinan dari kegiatan mitigasi yang dirancang. Identifikasi lembaga pelakasana
dalam hal ini dilakukan dengan melakukan overlay peta fungsi, rencana tata ruang, atau
perizinan yang ada diwilayah yang bersangkutan.

-0-

