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United Nations Climate Change Conference COP  

di Katowice, Polandia 
disusun oleh : Dr. Sugiarto Mulyadi  

 
 

Pendahuluan 
 

United Nations Climate Change Conference ke-24 telah berlangsung di Katowice, Polandia dari 

tanggal 03 s/d 14 Desember 2018.  

Konference COP dilakukan setiap tahun sebagai tindaklanjut dan implementasi dari “the Paris 

Climate Change Agreement” tahun 2015. 

Tujuan dari “the Paris Climate Change Agreement” tahun 2015 adalah untuk menjaga agar suhu 

dimuka bumi tidak naik lebih dari 1,5°C dan maximum 2,0°C dari suhu pada masa era pra-industri. 

Saat ini suhu dimuka bumi telah naik sebesar 1,1°C dan dampaknya sudah dirasakan diberbagai 

belahan bumi; timbul angin puting beliung, banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, tanah longsor 

dan lain-lain. 

Untuk mengurangi kenaikan suhu dimuka bumi maka penggunaan energi fosil yang menimbulkan 

gas rumah kaca harus dikurangi dan dihentikan. 

COP 24 dinilai sukses karena semua peserta konferensi dari 196 negara menyetujui untuk 

melakukan implementasi lanjutan dari “the Paris Agreement” 

 

“Our common efforts didn’t consist solely of producing texts or defending national interest. We 

were conscious of our responsibility to people and commitment for the fate of Earth, which is our 

home and the home of future generations who will come after us” he added. 

 

Usaha bersama kita tidak semata-mata memproduksi kata-kata dan kalimat serta mempertahankan 

kepentingan nasional. Kita sadar terhadap tanggungjawab dan komitmen terhadap sesama manusia 

dan kelangsungan hidup bumi, yang merupakan rumah kita dan 

rumah dari generasi yang akan datang sesudah kita. 

 

Konsensus yang telah disetujui oleh para peserta konferensi menjadikan Katowice sebagai lanjutan 

dari Kyoto Protocol dan Paris Agreement untuk menuju ke “climate policy” yang 

berkesinambungan. 

Untuk tahapan implementasi selanjutnya maka para insinyur, teknisi, ilmuwan dan lain-lain perlu 

dilibatkan untuk penggunaan energi bersih seperti; tenaga matahari baik photo voltaic maupun 

thermal, fuel cell, mobil/ kendaraan listrik, tenaga bayu, tenaga ombak, hydro power dan lain-lain. 

 

 

  Indonesia 

Indonesia telah melakukan ratifikasi Paris Agreement pada Desember 2015 melalui Undang - 

Undang No. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement Persetujuan Paris Atas 

Konverensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim. 

 

Konferensi Indonesia : 

Melalui Nationally Determined Contribution (NDS) Indonesia berjanji menurunkan emisi GRK 

pada tahun 2030 sebesar 29%  (setara 2,8 giga ton CO2) dengan upaya sendiri dan sampai dengan 

41% melalui kerjasama internasional. 
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Data dari tahun 2016 Indonesia berhasil menurunkan emisi sebesar 8,7% dari berbagai sektor. Pada 

tahun 2017 penurunan emisi telah mencapai 16%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Energi terbarukan 

Energi terbarukan adalah energi yang bukan berasal dari bahan bakar fosil (minyak bumi, gas alam 

dan baru bara) tetapi dari sumber yang bisa menghasilkan energi secara kontinyu dan 

berkesinambungan; seperti “hydro power”, listrik dari tenaga matahari baik PV ataupun thermal, 

tenaga bayu, biodiesel dari minyak kelapa sawit, minyak bunga matahari dan lain-lain, bioethanol 

dari tebu atau cassava dan tanaman lainnya, panas bumi, gas methan dari pengolahan limbah dan 

air limbah dan seterusnya. 
 

Energi terbarukan dari air limbah 

Air limbah yang tercemar berat dengan nilai COD > 5.000 ppm adalah salah satu sumber energi 

terbarukan. Pengolahan air limbah secara biologis anaerobik akan menghasilkan gas methan seperti 

ditunjukkan di flow diagram 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : The anaerobic reaction chain (SEYFRIED, 1988)  
 

Paviliun Indonesia di Katowice COP 24 - Katowice 

Flow diagram 1 : Anaerobic Decomposition of Organic Substance 
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Berapa besar energi yang bisa didapat dari air limbah? 

Diasumsikan satu pabrik kelapa sawit menghasilkan 1.000 m³ air limbah dengan nilai COD 9.000 

ppm maka beban COD dari pabrik tersebut adalah : 
 

Beban COD = 1.000 m³/hari x 9.000 g/m³ = 9.000.000 g/hari 

    = 9.000 kg/hari. 
 

Dengan asumsi 80% dari beban COD tersebut dapat diurai menjadi biogas (CH4+CO2), maka akan 

didapat : 

 Beban COD yang dapat dijadikan biogas (diasumsikan 80%) 

0,8 x 9.000 kg/hari = 7.200 kg/hari 

 Dengan asumsi 1 kg COD = 0,5 m³ biogas maka akan didapat 0,5 x 7.200 m³/ hari = 3.600 m³ 

biogas/hari 

 1 m³ biogas dapat menghasilkan daya listrik 6,0 kWh 

 Maka 3.600 m³ biogas equivalent dengan daya listrik : 3.600 m³/hari x 6,0 kWh/m³ = 21.600 

kWh/hari 

 

Dengan pengolahan air limbah secara biologis, anaerobik akan dihasilkan biogas dan biogas dapat 

dikonversikan menjadi daya listrik. Dari contoh tersebut diatas dari 1.000 m³ air limbah dengan nilai 

COD 9.000 ppm dapat dihasilkan daya listrik sebesar 21.600 kWh/ hari. Bila daya listrik tersebut 

dinilai dengan Ro. 1.500,-/kWh, maka akan didapat nilai tambah sebesar :  

21.600 kWh/hari x Rp. 1.500,-/ kWh = Rp. 32.400.000,-/hari 

 

PT. Amrita Enviro Energi/ PT. Tirtakreasi Amrita adalah ahli dalam pengolahan air limbah 

secara biologis anaerobik dan siap membatu anda dimana saja setiap waktu. 

Kami telah berpengalaman lebih dari 30 tahun di Pengolahan Air Limbah dan Air Bersih. 
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