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GREE ADALAH 
PERUSAHAAN PMA 
PENGEMBANG EBT YANG 
MENYEDIAKAN SOLUSI 
BIOGAS TERINTEGRASI

2013

2020

GREE ENERGY DIDIRIKAN
FOKUS BEROPERASI DI INDONESIA 

COD PLTBg HAMPARAN, LAMPUNG TENGAH 
2.5 MW (IPP 20 TAHUN DENGAN PLN) 

SEKARANG

PROYEK DALAM PENGEMBANGAN
❑ PLTBg RIAM 2.5 MW & PUNDU 1.3 MW DI 

KALIMANTAN TENGAH
❑ REGISTRASI KARBON KREDIT BIOGAS 

HAMPARAN
❑ REGISTRASI KARBON KREDIT

BIOGAS GREENFIELD

ENGINEERING SERVICES

• Feasibility study (FS)
• EPC & EPCM 
• Operation & Maintenance 

(O&M)

CARBON PROJECT DEVELOPMENT 
(CDM)
• Registrasi karbon kredit
• Penjualan karbon kredit
• Pelaporan ESG

FINANCIAL STRUCTURING 

• Pengembangan proyek dengan
skema BOO/BOOT/BLOT

• Memberikan akses green 
financing untuk proyek biogas



PROJECT BIOGAS GREENFIELDS FARM 2
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PROYEK BIOGAS GREENFIELDS

Kolam
Fermentasi

Greenfields Farm 2. Desa Ngadirenggo, 
Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur

7°59'03.5"S 112°24'47.1"EKoordinat :

Lokasi          :

❑ Farm 2 milik GFI memiliki sekitar 5.100 ekor sapi
Holstein laktasi yang mampu menghasilkan limbah cair
kotoran sapi sekitar 704 m3 / hari.

❑ Dalam waktu dekat GFI akan membangun digester biogas
untuk mengolah limbah cair yang diproduksi guna
menangkap emisi gas metana dan menghasilkan keluaran
limbah cair yang lebih ramah lingkungan.

❑ GFI berkerjasama dengan GREE Energy dalam pemantauan,
registrasi, dan penjualan karbon kredit yang dihasilkan oleh
proyek ini.

❑ Biogas yang dihasilkan oleh proyek ini pada tahap awal
(Tahap 1) akan dibakar (flaring) dan selanjutnya akan
digunakan sebagai pembangkit listrik untuk kebutuhan
internal Farm 2 (Tahap 2) .



PROSES DIAGRAM FASILITAS BIOGAS GREENFIELD

❑ Menghasilkan 5,000 – 7,200 m3 /hari biogas (2,200 – 4,000 m3/h biogas) 
dengan limbah yang diolah sebesar 704 m3/hari

❑ BOD dan COD berkurang sekitar 50%-70% dan TSS berkurang sekitar 30%-50%
❑ Menghasilkan listrik minimum sebesar 10,000 kWh/ day (420 kVA) pada Tahap 2.    

Digester merupakan suatu reaktor
anaerobic yang menampung dan
memproses limbah kotoran ternak
cair menjadi biogas

DIGESTER

Biogas Upgrading Unit adalah
fasilitas pengolahan biogas, untuk
mengurangi kandungan H2S dan
menurunkan kelembaban sebelum
masuk ke gas engine

BIOGAS UPGRADING UNIT

FLARE
Tempat pembakaran biogas.

Merupakan fasilitas bejana tertutup
yang memproduksi air panas untuk
memanaskan air limbah yang masuk
ke dalam digester agar mencapai
suhu optimum (37C) untuk proses
konversi biogas.

BOILER



JADWAL PEKERJAAN 

Biogas Greenfield (Stage 1) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Des

Tender

Persiapan project

Pembangunan Digester

Biogas processing unit

Boiler room dan control 
room

Equipment dan electrical 
installasi

Commissioning

Handover



POTENSI PENGURANGAN EMISI 
GAS METANA

DARI PEMBANGUNAN FASILITAS 
BIOGAS 

Setara 35,000 ton CO2
(35,000 Karbon Kredit)



KARBON KREDIT
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KARBON KREDIT

❑ 1 Karbon kredit = pengurangan 1 ton CO2

❑ 6 gas penyebab efek rumah kaca :

Karbon Dioksida (CO2), Gas Methan (CH4), Nitrogen 

Dioksida (N2O), Perfluorocarbons (PFCs) , 

Hydrofluorocarbons  (HFCs) , Sulfur Heksafluorida (SF6 )

❑ Potensi Pemanasan Global atau Global Warming

Potential (GWP) :

1 tCH4 = 21 / 25 /28 tCO2e

1 tN2O = 298 tCO2e

1 tSF6 = 22,800 tCO2e



Kredit Karbon mewakili satu ton pengurangan emisi karbon dari proyek yang berkontribusi terhadap
mitigasi perubahan iklim dan diverifikasi oleh pihak ketiga yang independen
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MEKANISME KREDIT KARBON

• VCS adalah standar untuk industri voluntary carbon offset. VCS
menetapkan kriteria untuk memvalidasi, mengukur, dan memantau
proyek carbon offset.

• Verra adalah sebuah organisasi nirlaba yang mengoperasikan
program kredit karbon terkemuka dunia, VCS, serta program
standar lainnya di pasar lingkungan dan sosial

+CO2

Kegiatan Industri) yang berkontribusi terhadap emisi
akibat penggunaan bahan bakar fosil

Para pelaku intens karbon dapat mengkompensasi/mengimbangi
aktivitas mereka dengan membeli kredit karbon dari proyek-proyek
yang secara langsung berkontribusi mengurangi emisi karbon.

Kredit Karbon adalah sumber pendanaan
untuk mendukung proyek-proyek yang
mengurangi emisi karbon.

-CO2

Karbon Standart

Proyek Registrasi Karbon Kredit

VERRA

VCS



PROSES VCS (Voluntary Carbon Standards)
Ada 3 bagian penting :  Registrasi, Monitoring dan Penerbitan (dan validasi) karbon kredit

DOKUMEN 
DESAIN 

PROJECT
VALIDASI REGISTRASI PEMANTAUAN VERIFIKASI PENERBITAN CARBON 

CREDIT

Hasil dari proses ini adalah penerbitan sertifikat carbon unit yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk
penurunan emisi dan diverifikasi oleh VVB (Badan Validasi dan Verifikasi), dalam hal ini Verra

• Dokumen Desain Project 
(PDD)

• Konsultasi Pemangku
Kepentingan

• Pemilihan auditor untuk
proses validasi

• Publikasi proyek selama 30 
hari dalam sistem Verra

• Validasi dan verifikasi proyek
• Registrasi di Verra

• Seleksi auditor untuk
verifikasi data dan 
pemantauan proyek

• Pemantauan proyek( bisa
dilakukan ketika fase proyek
berjalan atau setalah proyek
selesai di bangun)



KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN

1. Mengidentifikasi, menghindari, dan memitigasi
potensi resiko / dampak negatif yang dapat
ditimbukan di bidang lingkungan, ekonomi, sosial
hukum dan budaya akibat pembangunan proyek
biogas. 

2. Mendapatkan masukan dari pemangku
kepentingan yang diundang terhadap rencana
proyek yang akan dijalankan, baik dalam kegiatan
konsultasi yang diadakan maupun secara
berkelanjutan

3. Sebagai salah satu persyaratan untuk karbon
kredit.

Tujuan konsultasi pemangku kepentingan :
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DAMPAK PEMBANGUNAN BIOGAS



DAMPAK PEMBANGUNAN BIOGAS

PERUBAHAN IKLIM

Fasilitas biogas diharapkan dapat menangkap emisi gas rumah kaca akibat gas
methane yang tadinya dilepaskan dari limbah cair produksi. Project ini diharapkan
dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 35,000 ton CO2 setahun.

MENGURANGI POLUSI UDARA

Limbah organik akan diproses dalam sistem reaktor anaerobik tertutup, sehingga
kontaminan udara yang dilepas keluar akan sangat minimum sehingga tidak ada
bau yang dilepaskan ke atmosfer.



DAMPAK PEMBANGUNAN BIOGAS

MEMBUKA LAPANGAN PEKERJAAN

Berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan baik selama konstruksi maupun operasional.

AIR BERSIH

Fasilitas biogas dapat mengurangi 50 - 80% polutan organik dari aliran limbah yang 
diterima, sehingga keluaran dari digester anaerobik akan jauh lebih ramah lingkungan. 



DAMPAK PEMBANGUNAN BIOGAS

ENERGI BERSIH

Pada tahap 2, pembangunan biogas dapat menghasilkan listrik, dimana listrik
yang dihasilkan dari energi bersih.

PUPUK ORGANIK

Keluaran limbah dari kolam digester dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik
untuk dapat digunakan perkebunan dan masyarakat sekitar, sehingga bisa
meningkatkan produktivitas hasil tanaman.



TINDAK LANJUT DARI KONSULTASI 
PEMANGKU KEPENTINGAN 

Masukan dari pemangku kepentingan akan

diolah dan  dipertimbangkan untuk

diimplementasikan guna meminimalisir

dampak negatif yang dapat muncul dari

pelaksanaan proyek biogas. 

MITIGASI RESIKO

Masukan dari pemangku kepentingan akan

di dokumentasikan untuk memenuhi

persyaratan karbon kredit dan sebagai

bahan tindak lanjut. 

Prosedur grievance mechanism 

(penanganan keluhan) akan diterapkan

untuk menerima, menanggapai, dan 

mengatasi permasalahan dengan pemangku

kepentingan selama pelaksanaan proyek

PROSES PENGADUANDOKUMENTASI

Biogas 
project

Konsultasi Pemangku
Kepentingan

Aksi, mitigasi
dan solusi

Input Output

• Laporan
• Diskusi



Ready to think big?
We are here to help.

gree-energy.com

contact@gree-energy.com
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