
Life Cycle Assessment - Report
Sharing Session  - Danone AQUA



Pendahuluan 

• PT Tirta Investama adalah bagian dari Danone-AQUA dan merupakan 
produsen dari merek ikonik dan pelopor air minum dalam kemasan 
(AMDK) di Indonesia — AQUA. 

• Dalam kegiatannya, Perusahaan memiliki visi untuk menginspirasi 
masyarakat Indonesia dalam hidrasi yang lebih sehat. Melalui misi 
dan dual komitmen untuk pertumbuhan bisnis dan sosial, Danone 
bertujuan untuk membangun masa depan yang lebih baik melalui 
gaya hidup, bumi, dan ekosistem yang sehat. 

• Keseriusan Pengelolaan Lingkungan dibuktikan dengan perolehan 
sejumlah penghargaan PROPER Emas dan Hijau dari Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

a. Profil Singkat



Pendahuluan 

• AQUA menginisiasi penilaian daur hidup atau Life Cycle Assessment 
(LCA) yang didasari oleh SNI ISO 14040:2016 dan 14044:2017 Sebagai 
perwujudan visi dan komitmen terhadap pengelolaan yang 
bertanggung jawab 

• Untuk mengukur dampak lingkungan produk dan prosesnya. 
• Membantu pengambil keputusan untuk melakukan perbaikan terus-menerus 

supaya lebih efektif, efisien dan berkelanjutan serta berdampak pada 
perkembangan yang berkelanjutan (sustainable development). 

• Untuk melakukan penilaian dampak lingkungan (jejak lingkungan) dari proses 
produksi perusahaan guna memenuhi persyaratan dokumen hijau PROPER 
Nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat 
Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

b. Latar Belakang



Tujuan Kajian

• Melakukan penilaian potensi dampak lingkungan proses produksi dan kegiatan 
organisasi berdasarkan data tahun 2020 secara kuantitatif dengan menggunakan 
metode LCA berdasarkan SNI ISO 14040:2016 dan 14044:2017, sehingga 
didapatkan nilai dampak potensial dari seluruh produk yang dihasilkan

• Mengidentifikasi bagian dari sistem produk yang paling berkontribusi terhadap 
dampak lingkungan (hotspot)

• Memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja lingkungan dari kegiatan 
produksi

• Memenuhi persyaratan dari indikator LCA untuk pelaporan PROPER Hijau dan 
Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

• Mengkomunikasikan jejak lingkungan produk melalui deklarasi produk lingkungan 
Tipe III atau Environmental Product Declaration (EPD) - Ecolabel Type III sesuai 
ISO 14025 berdasarkan Aturan Kategori Produk atau Product Category Rules 
(PCR) 2010:11 Bottled Waters (Version 3)

a. Tujuan Penerapan



Tujuan Kajian

• 1. Pemangku kepentingan internal 
• Pemangku kepentingan eksternal, termasuk konsumen
• Pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan

b. Pihak yang dituju

Kajian ini tidak ditujukan sebagai pernyataan komparatif untuk 
disampaikan kepada masyarakat.

C. Pernyataan Komparatif yang ditujukan untuk masyarakat



Lingkup LCA

• Sistem Produk yang dikaji
• sistem produksi AMDK dimulai dari proses ekstraksi air hingga ke terminal 

pemrosesan dan pendistribusiannya dan pengolahan limbah, tidak termasuk 
tahap penggunaan atau konsumsi

• Fungsi Sistem Produk
• Jenis Produk yang dikaji untuk Kemasan Jug  atau Botol Galon dan dan botol 

kemsan kecil atau SPS 

• Fungsi dari Produk
• Memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat melalui produk kemasan 

Jug dan SPS

a. Sistem Produk dan Fungsi Sistem Produk



Lingkup LCA

• Unit Fungsi atau unit deklarasi
• Produk akhir  AMDK adalah SPS dan Jug dimana unit fungsi didefinisikan 

sebagai 1 liter air produk AMDK untuk memenuhi kebutuhan konsumsi air 
minum, sesuai dengan tujuan kajian

b. Unit Fungsi atau Unit Deklarasi dan Aliran Acuan

- Aliran Acuan 
SPS RGB 350 ml = 2,86 
botoL
HOD Jug 19 L = 0,05 
botol



Lingkup LCA

• Alasan pemilihan batas sistem 
• Batasan sistem ditentukan atas dasar PCR 2010:11 Bottled Waters (Version 3.11) 
• Batas sistem cradle-to-grave ditetapkan, yaitu dimulai dari proses penyediaan 

bahan baku (termasuk bahan pendukung), transportasi bahan dari supplier, 
pengolahan di pabrik, distribusi dan pengolahan end-of-life yaitu pembuangan 
dan daur ulang tanpa memperhitungkan proses konsumsi.

• Gambaran diagram sistem Produk
• Proses Upstream : Penyediaan dan Pengolahan Bahan Baku dan bahan 

Pendukung
• Proses Core : Proses Produksi, Pemeliharaan, pengolahan limbah oleh 

perusahaan, dan penggunaan lahan
• Proses downstream : Distribusi Produk dan pengelolaan end of life

C. Batasan Sistem Kajian



Batas Sistem 
yang dikaji



• Seluruh data pada setiap proses dalam batas kajian yang telah 
ditentukan, akan diperhitungkan dalam kajian ini, kecuali jika data 
tersebut tidak terdata oleh perusahaan dan/atau termasuk dalam 
kriteria cut-off di bawah 1% berdasarkan total massa atau total 
energi yang digunakan. Data yang digunakan berdasarkan data yang 
terekam dalam sistem data perusahaan. 

• Jika terdapat data primer yang hilang/tidak terdapat terutama untuk proses 
upstream dan downstream, maka akan diganti dengan data sekunder dari 
database atau literatur. 

• Data yang tidak terdata atau termasuk dalam kriteria cut-off akan dijabarkan 
lebih lanjut pada bagian keterbatasan. 

• Penentuan nilai cut-off berdasarkan PCR yang menjadi acuan

Lingkup LCA
D. Cut - Off



• Alokasi co-product 
• Alokasi dalam kajian LCA merupakan sebuah proses untuk  memberikan 

beban dari masukan dan keluaran dari proses berdasarkan sistem produk 
yang bersangkutan

• Alokasi dilakukan dengan membagi unit proses untuk dialokasikan ke dalam 
dua atau lebih subproses dan mengumpulkan data masukan dan keluaran 
yang berkaitan dengan sub proses tersebut

• Prosedur daur ulang
• Pendekatan ini juga menggunakan prinsip Polluter pays, yang mana produsen 

bertanggung jawab sepenuhnya atas pembuangan akhir limbahnya
• Dalam kajian disertakan data daur ulang yang memiliki tingkat daur ulang 

1.2% untuk SPS-RGB dan 95% untuk produk HOD Jug 19 L

Lingkup LCA
E. Prosedur Alokasi



• Data Spesifik
• Data dikumpulkan dengan periode data bulan Januari sampai Desember 2020. 

Data dapat berasal dari hasil pengukuran langsung di lapangan atau 
kalkulasi/estimasi berdasarkan model yang digunakan oleh perusahaan

• Data Sekunder, acuan dengan data generic dari database
• Database yang terdapat di dalam SimaPro software LCA versi Developer 

9.1.0.11 yang digunakan untuk pengolahan data. Detail database yang 
digunakan dijabarkan pada Sub Bab 4.3 Sumber literatur

• Data generik berasal dari literatur, yang dikalkulasi dengan merujuk pada hasil 
pengukuran atau diestimasi berdasarkan model atau literatur

• Dataset generic digunakan pada bberapa unit proses upstream dan 
downstream dan sebagian proses utama

Lingkup LCA
F. Pengumpulan Data



• Hulu
• Produksi bahan pendukung dnegan acuan dari database dengan asumsi kegiatasn yang dilakukan sama
• Bahan kimia yang tidak tersedia MSDS , menggunakan data komposisi umum

• Core Proses
• Prosentase material pendukung kemasan
• Konsumsi energi dengan asumsi tegangan medium dari campuran sumber energi di Indonesia
• Alokasi konsumsi energi per line produksi berdasarkan komposisi akhir produk

• Transportasi
• Referensi database berdasarkan jarak tempuh per moda transportasi yang digunakan

• Wake up water pada cooling system diasumsikan sama dnegan loss water
• Pengolahan limbah

• Berdasarkan data dari WWTP yang merupakan data total air limbah dari semua jenis produk, beban lingkungan dikaji berdasarkan 
alokasi produk yang dihasilkan

• End off life, dengan referensi data :
• Database Deloitte (khusus data wilayah DKI Jakarta): Uncovering Indonesia Packaging Waste Management (2017)
• Danone. Indonesia waste flow, value chain and recycling rate analysis. 2018 
• Deloitte. Support to 2019 Strat Plan - Assessment of Carbon and Water Footprint of Various Alternative Packaging Systems for the Water 

Market in Indonesia. 2019
• Life Cycle Indonesia. Report for the Environment Directorate of National Development Planning Ministry: Plastic Life Cycle Assessment 

for Public Policy. 2019 

Lingkup LCA
G. Asumsi



• Data inventori tidak dianalisis per setiap sub-proses karena hanya tersedia 
data total, yaitu pada proses: 

• Water Treatment, yang terdiri dari sub-proses filtration, UV disinfectant, ozone, UV 
destruction, dll, akan diagregasikan, sehingga water treatment dimodelkan sebagai 
sistem proses, bukan unit proses. 

• Dampak dari akhir masa hidup limbah kemasan atau label ke air laut/air 
tawar tidak dihitung dalam kajian dikarenakan keterbatasan kesediaan data 
dari dampak terhadap lingkungan

• Limbah B3 dan non-B3 yang tidak berhubungan dengan fase manufaktur 
tidak termasuk, seperti lampu, limbah dari perkantoran dan lab. 

• Limbah B3 dan non-B3 yang dihasilkan dari proses produksi SPS RGB 350 ml dan HOD 
Jugs 19L dibebankan pada proses terakhir.

Lingkup LCA
H. Keterbatasan



Cakupan waktu Cakupan 
Geografis

Cakupan 
Teknologi Presisi

Kelengkapan Keterwakilan Konsistensi
Kemampuan 

memproduksi 
Ulang

Sumber data Ketidakpastian 
informasi

Lingkup LCA
I. Persyaratan Kualitas Data



• Data yang hilang akan didokumentasikan pada bagian keterbatasan untuk setiap unit 
proses pada bagian analisis inventori termasuk data “non-nol”, data “nol” atau data 
berdasarkan perhitungan yang didasarkan pada nilai dari unit proses lain dengan 
teknologi serupa. Terkait data yang memiliki ketidakpastian karena diestimasi juga 
didokumentasikan pada bagian asumsi. Data-data yang memiliki ketidakpastian informasi 
akan menjadi acuan untuk dilakukannya uncertainty analysis. 

Lingkup LCA
J. Perlakuaan Data yang Hilang

K. Pernyataan Cakupan Interpretasi dan Format Laporan
• Isu penting tahap analisis inventori dan analisis penilaian dampak
• Keterbatasan pada tahap analisis inventori, di mana dilakukan dengan mengevaluasi kualitas data, 

konsistensi dan kelengkapan data
• Kesimpulan dari hasil analisis hotspot pada kategori potensi dampak berdasarkan Pareto Rules.
•  Analisis potensi perbaikan atau rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hotspot tersebut.



Metode LCA

a. Standar atau Referensi yang Dirujuk :



Metode LCA

• Metode perhitungan penilaian dampak dilakukan menggunakan 
perangkat lunak SimaPro LCA versi Developer 9.1.0.11.

• Penilaian dampak untuk proses upstream (cradle) atau data generik 
lainnya akan menggunakan database yang tersedia pada perangkat 
lunak SimaPro, seperti database Ecoinvent, Agri-footprint, USLCI, dan 
lainnya.

b. Metode Perhitungan



Pemanasan Global
•CO2 Eq – base on IPCC 2013

Potensi Hujan Asam
•Dalam sataun SO2 Ekuivalen

Potensi Eutrofikasi 
•Dalam satuan PO4 eq

Potensi pembentukan 
oksidan fotokimia
•dalam etilen ekuivalen C2H4ek dan 
NMVOC Ek

Potensi Penurunan Abiotik 
(Non Fosil)
•Antimon Ekuivalen Sb ek

Potensi Penurunan Abiotik 
(Fosil)
•MJ Ek 

Potensi Penipisan Ozon
•chlorofluorocarbon-11 ekuivalen 
(CFC11 -ek)

Human Toxicity 
(karsinogenik dan non-
karsinogenik)
•dalam satuan 1,4-dichlorobenzene 
ekuivalen (1,4DB-ek). 

Ecotoxicity (terrestrial, 
freshwater, marine)
•satuan 1,4-dichlorobenzene 
equivalent (1,4DCB-ek)

Jejak Kelangkaan Air (water 
scarcity footprint) ISO 

14046:2018 , m3

Land Use Change (Guna 
Lahan), m2a

Penggunaan energi 
(cumulative energy 

demand) 

Metode LCA
c. Pemilihan Metode Penilaian Dampak



Inventori Daur Hidup

• Proses Hulu
• Proses pengolahan air (water treatment production): kegiatan ekstraksi air dari 

sumur yang diolah melalui serangkaian proses pengolahan untuk menghasilkan air 
aman untuk konsumsi

• Proses produksi bahan pendukung : material padat dan bahan kimia sanitasi
• Proses Produksi Kemasan

• Proses Inti

• Downstream 
• Distribusi
• Afkir
• Fase penggunaan
• End of life

a. Deskripsi Kualitatif Unit Proses

Transportasi 
supplier ke area 

produksi
Visual Control Proses washing Inspeksi Botol Filling , capping, 

coding Warehousing Utilitas



Diagram Alir proses

Persyaratan 
Kualitas Data

Formulir 
pengumpulan data

Persiapan

Data spesifik FY 
2020

 Perhitungan atau 
perkiraan 
berdasarkan 
database 
(Ecoinvent 3, 
Industri 2.0, dll)

Data Generic Hulu

Pengumpulan data

Berdasarkan PCR 
untuk AMDK

Validasi dan 
Verifikasi Data

Inventori Daur Hidup
b. Prosedur Pengumpulan Data



Inventori Daur Hidup
c. Sumber Literatur



• Data primer dikumpulkan dan dikelompokkan ke beberapa kategori 
inventori, yaitu air dari alam, bahan pendukung padatan, bahan pendukung 
cair, bahan pendukung gas, bahan bakar cair, listrik, transportasi, limbah, 
dan emisi ke air

• Berikut adalah contoh perhitungan inventori botol per unit fungsi dengan 
diketahui pada tahun 2020: ●

• Jumlah botol SPS RGB 350 ml yang diproduksi adalah = 49.050 kg 
• Unit fungsi = 1 liter 
• Volume air yang di produksi = 58.245,60 Liter
 Sehingga jumlah output preform per unit fungsi adalah = 49.050 x (1/58.245,60 L) = 
0,84 kg

• Perhitungan untuk data inventori end-of-life produk berbeda dari 
perhitungan diatas oleh karena terdapat berbagai skenario yang digunakan

Inventori Daur Hidup
d. Prosedur perhitungan data



Inventori Daur Hidup
e. Inventori Data



Inventori Daur Hidup
e. Inventori Data



Inventori Daur Hidup
e. Inventori Data



• Metode Validasi
• Neraca massa dan energi - Validasi kelengkapan data - Validasi kualitas data

• Prosedur
• Perhitungan neraca massa dan energi untuk input-output
• Melakukan pengecekan kelengkapan data untuk data primer/spesifik dan 

sekunder/generik. 
• Validasi kualitas data dilakukan dengan memastikan persyaratan kualitas data 

terpenuhi, seperti akurasi, konsistensi, dan lainnya, dengan menggunakan metode 
perhitungan kualitas data berdasarkan ILCD handbook (2010)

• Hasil
• Data yang digunakan dalam kajian sudah memenuhi prinsip kesetimbangan massa 

dan energi terutama untuk aliran produk SPS RGB 350 ml dan HOD Jug 19 L
• Data yang terkumpul telah 100% lengkap

Inventori Daur Hidup
f. Validasi data



Inventori Daur Hidup
g. Penilaian Kualitas Data



Inventori Daur Hidup
h. Perlakuan Data Hilang



Penilaian 
Dampak Daur 
Hidup

• a. Life Cycle Impact 
Assessment, Metode 
Klasifikasi



Penilaian Dampak 
Daur Hidup

• b. Hasil Penilaian



Penilaian Dampak 
Daur Hidup

c. Keterbatasan Hasil LCIA Relatif terhadap 
Tujuan dan Lingkup LCA

Pada kajian ini, tidak ada keterbatasan hasil hasil penilaian dampak 
terhadap tujuan dan lingkup, karena:
a. Seluruh unit proses dalam batas sistem telah seluruhnya tercakup, 

kecuali data input dan output yang termasuk kriteria cut-off 
b.  Kualitas data yang digunakan telah memadai 
c. Model karakterisasi yang digunakan telah sesuai dengan pemilihan 

metode penilaian dampak



Penilaian Dampak 
Daur Hidup

• b. Hasil Penilaian



Penilaian Dampak 
Daur Hidup

d. Analisis Keterkaitan LCIA dengan Tujuan dan 
Lingkup LCA



Intrepertasi 
Daur Hidup

• Isu Penting Penilaian 
Kategori Dampak – 
berdasarkan proses



Intrepertasi 
Daur Hidup

• Isu Penting Penilaian 
Kategori Dampak – 
berdasarkan Daur 
Hidup



Intrepertasi 
Daur Hidup
• Evaluasi Pemeriksaan 

Kelengkapan, Analisis 
Sensitivitas, Analisis 
Ketidakpastian dan 
Konsistensi



Intrepertasi 
Daur Hidup
• Pemeriksaan 

Ketidakpastian



Intrepertasi Daur 
Hidup

• Pemeriksaaan Konsistensi



Kesimpulan, 
Keterbatasan dan 
Rekomendasi

• Kesimpulan Potensi 
Dampak per unit fungsi




