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SAMBUTAN

Komitmen kontribusi Indonesia kepada UNFCCC dalam pengendalian perubahan
iklim melalui First Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia
menyatakan bahwa kontribusi Indonesia dalam aksi penurunan emisi GRK
pada tahun 2030 sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% apabila
ada dukungan internasional dibandingkan dengan BAU. Komitmen ini bersifat
mengikat yang memerlukan komitmen dari Pemerintah, Dunia Usaha atau
Swasta, LSM, dan masyarakat. Implementasi NDC di daerah memerlukan strategi
yang sesuai dengan tingkat kesiapan masing-masing provinsi yang dijabarkan
melalui aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi dengan
pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam rangka pelaksanaan NDC yang sejalan dengan mandat konstitusi,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal
Pengendalian Perubahan Iklim telah menindaklanjuti dengan Surat Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada para Gubernur/Bupati/Walikota seIndonesia Nomor S.60/MenLHK/PPI/PPI.1/2/2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal
RKP 2018 dan Komitmen Pengendalian Perubahan Iklim dengan memfasilitasi
serangkaian pertemuan dengan Provinsi Maluku. Provinsi Maluku merupakan
salah satu provinsi yang memberikan respon positif dalam mendukung upaya
pengendalian perubahan iklim dan implementasi NDC. Provinsi Maluku telah
menerbitkan SK Gubernur Maluku No.255.a Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim
Penyiapan Road Map Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Pembangunan
Berkelanjutan di Provinsi Maluku.
Pemerintah Provinsi Maluku juga menyambut baik fasilitasi serangkaian pertemuan
oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dalam rangka mewujudkan
peran daerah dalam implementasi NDC khususnya penyusunan mendukung
penyusunan Road Map Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Pembangunan
Berkelanjutan Provinsi Maluku. Dokumen Road Map yang dihasilkan merupakan
hasil kerja keras kita bersama yang diharapkan dapat menunjukkan karakter ekologi
khas Provinsi Maluku yang berupa pesisir dan kepulauan, sekaligus rumusan
upaya mitigasi dan adaptasi yang dapat dilaksanakan oleh Provinsi Maluku dalam
menghadapi tingkat kerentanan yang tinggi. Dokumen ini merupakan dokumen
milik Provinsi Maluku dan diharapkan dapat menjadi acuan kita bersama dalam
melaksanakan pembangunan berkelanjutan dalam mewujudkan visi Provinsi
Maluku.
Keberadaan Road Map ini diharapkan mampu memberikan acuan dalam
menetapkan arahan kebijakan terhadap isu strategis mitigasi dan adaptasi di
Provinsi Maluku dalam mendukung implementasi NDC Indonesia. Road Map
juga dapat merumuskan strategi mitigasi dan adaptasi dilengkapi dengan
pelaksana dan pengaturan kelembagaan serta opsi sumber daya. Dokumen ini
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juga menyajikan hasil identifikasi modalitas, prosedur, dan pedoman yang dimiliki
dan dibutuhkan untuk mendukung strategi mitigasi dan adaptasi Provinsi Maluku
sesuai Strategi Implementasi NDC Nasional dan Konsep Implementasi NDC.
Ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang berkontribusi dalam
penyusunan Road Map Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Pembangunan
Berkelanjutan Provinsi Maluku.
Jakarta, Desember 2017
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Ir. Nur Masripatin, M.For.Sc

Kata Pengantar

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Alhamdulillah, kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa’ Ta’ala, Tuhan Yang
Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan
dokumen Road Map Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Pembangunan
Berkelanjutan Provinsi Maluku, dapat terlaksana dengan baik.
Isu perubahan iklim telah menjadi perhatian banyak pihak baik di tingkat
internasional, regional, nasional maupun lokal. Berbagai kejadian terkait dengan
kondisi iklim yang tidak menentu seperti banjir, tanah longsor, gelombang
tinggi, kenaikan permukaan air laut, semakin sering terjadi dengan intensitas
yang semakin meningkat, sehingga dapat menimbulkan kerugian baik secara
ekonomi maupun ekologi. Di tingkat internasional komitmen Indonesia kepada
UNFCCC dalam pengendalian perubahan iklim melalui first National Determined
Contribution (NDC) menyatakan bahwa kontribusi Indonesia dalam aksi penurunan
emisi Gas Rumah Kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan kemampuan
sendiri dan 41% apabila mendapatkan dukungan internasional. Komitmen ini
perlu diimplementasian dan dilaksanakan secara selaras dan terintegrasi dengan
pembangunan berkelanjutan.
Provinsi Maluku merupakan Provinsi Kepulauan yang terdiri dari 92,4% lautan
dan 7,6% daratan serta memiliki 1.340 pulau. Kondisi Geografis Provinsi Maluku
sangat rentan akan dampak perubahan iklim. Oleh karenanya, isu perubahan iklim
merupakan isu yang sangat penting dalam usaha pemerintah daerah baik Provinsi
maupun Kabupaten/Kota dalam mengendalikan dan merespon dampak perubahan
iklim yang akan terjadi, karena hampir sebagian besar aktifitas masyarakat Maluku
dilakukan pada daerah laut dan pesisir. Sejalan dengan itu, kebijakan pemerintah
daerah dalam rangka pengendalian penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan
masyarakat, perencanaan tata ruang, ketahanan pangan, pemeliharaan
infrastruktur, pengendalian penyakit, perencanaan perkotaan, semuanya perlu
disinergikan dengan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik telah disusunnya Road Map Mitigasi
dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan (Road Map MAPIPB) kerjasama Pemerintah Provinsi Maluku dengan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan serta dukungan USAID APIK Wilayah Maluku. Diharapkan
melalui Road Map MAPI-PB, isu perubahan iklim dapat diintegrasikan kedalam
perencanaan pembangunan jangka menengah maupun jangka pendek.
Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah
membantu dalam penyusunan Dokumen Road Map Mitigasi dan Adaptasi
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Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan (Road Map MAPI-PB) di Provinsi
Maluku, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian.
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Sekian dan terima kasih.
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BAB I. PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Para pemimpin 193 negara anggota PBB mengadopsi Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Markas Besar PBB
pada 25 September tahun 2015, sebagai agenda pembangunan global untuk
periode 2016-2030. SDGs diarahkan untuk mengatasi hambatan utama dalam
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, antara lain ketidakadilan, konsumsi
yang tidak berkelanjutan, lemahnya kapasitas kelembagaan, dan degradasi
lingkungan yang dinegasikan dalam Millennium Development Goals (MDGs).
SDGs merupakan konsep pembangunan berkelanjutan global dengan 17 goals,
169 target dan 241 indikator. Isu SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB) ditanggapi pemerintah Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Presiden
No. 59 Tahun 27 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan. Pada saat ini pemerintah pusat melalui Sekretariat SDGs sedang
menyusun Rencana Aksi SDGs (RAN SDGs) untuk tahun 2017-2019, yang akan
dilanjutkan dengan RAN SDGs periode tahun 2020-2024 yang diharapkan akan
diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020-2024. Selanjutnya RAN SDGs atau RAN TPB (Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan) juga akan disusun untuk tingkat provinsi yaitu Rencana Aksi
Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau (RAD TPB), untuk selanjutnya
diinetagrasikan kedalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
Dalam konteks pembangunan nasional, sejak tanggal 20 Oktober 2014, setelah
terpilihnya Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, konsep Nawa Cita
menjadi agenda pembangunan nasional, yang terdiri atas sembilan prioritas
pembangunan. Sembilan agenda pembangunan dalam Nawa Cita kemudian
diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019. Nawa Cita dituangkan secara eksplisit pada bagian pertama
dokumen RPJMN 2015-2019, yaitu dalam Agenda Pembangunan Nasional. Pada
tingkat subnasional, baik provinsi maupun kabupaten/kota, RPJMN 2015-2019
dijabarkan ke dalam RPJMD masing-masing provinsi maupun kabupaten/kota.
Demikian juga untuk RPJMN 2020-2024 yang akan disusun juga menjadi dasar
penjabarannya kedalam sistem pembangunan berkelanjutan daerah, yaitu melalui
RPJMD masing-masing provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu dalam
konteks pembangunan berkelanjutan pada tingkat provinsi, khususnya di Provinsi
Maluku maka RPJMN dan RPJMD akan menjadi pedoman dalam perencanaan
pembangunan berkelanjutan.
Selanjutnya Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement (Persetujuan Paris) pada
tahun 2016, sesuai UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris.
Melalui First Nationally Determined Contribution (NDC) yang merupakan komitmen
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Indonesia terhadap Paris Agreement, Pemerintah Indonesia menetapkan target
reduksi emisi sebesar 29% dengan kemampuan sendiri (unconditional) dan target
38% sampai dengan 41% jika dengan kerjasama Internasional (conditional).
Berdasarkan struktur sektor mitigasi NDC, Sektor NDC Kehutanan dan Sektor
NDC Energi merupakan sektor NDC Indonesia yang menentukan dalam upaya
memenuhi komitmen Indonesia terhadap dunia Internasional. Namun demikian,
tentu saja, dengan besarnya tantangan di Sektor NDC Kehutanan dan Energi,
sektor NDC lainnya, yaitu meliputi Limbah, Industrial Process and Product
Uses (IPPU) dan Pertanian, sangat berperan dalam menentukan keberhasilan
pencapaian NDC Indonesia.
Pada tingkat Subnasional, skema First NDC Indonesia diterjemahkan kedalam
NDC Subnasional, sehingga setiap provinsi dan kabupaten/kota akan memiliki
komitmen mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menggunakan skema NDC
Subnasional untuk mendukung pencapaian target NDC Indonesia. Strategi
implementasi NDC Subnasional di tingkat provinsi dan kabupaten/kota selain
menjabarkan target NDC Nasional namun juga untuk mempertimbangkan
konteks lokal, yaitu menyesuaikan dengan prioritas pembangunan, potensi, dan
karakteristik masing-masing wilayah. Provinsi Maluku yang merupakan ekoregion
pulau-pulau kecil dan terdiri atas 1.340 pulau, memiliki karakteristik ekosistem
tertentu, antara lain, Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sempit dan pendek,
potensi sumber daya alam dan keragaman hayati yang melimpah dan bersifat
endemis, serta sebagai kawasan Wallacea dengan kekayaan biodiversity hot spots
nya, telah membentuk ekosistem pulau-pulau kecil yang spesifik namun memiliki
kerentanan terhadap perubahan iklim global. Wawasan gugus pulau menjadi
paradigma dalam penyusunan Road Map Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
dan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Maluku untuk untuk mampu mendukung
kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan.
Mempertimbangkan upaya mitigasi dan adaptasi merupakan bagian tidak
terpisahkan dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan baik pada
tingkat Nasional dan Subnasional, maka pemetaan tujuan-tujuan mitigasi dan
adaptasi dalam skema NDC Subnasional perlu dibuat. Road Map Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Maluku (Road
Map MAPI Provinsi Maluku) adalah dokumen yang disusun untuk memetakan
arahan kebijakan, strategi implementasi, sumber daya, modalitas-prosedurpedoman, serta tata waktu dalam rangka upaya mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim untuk memberikan kontribusi Provinsi Maluku pada implementasi NDC
Indonesia. Selain itu dokumen Road Map MAPI Provinsi Maluku juga menjadi
instrumen komunikasi kepada seluruh pihak, baik pada tingkat nasional maupun
internasional untuk membangun kemitraan dalam implementasi Kesepakatan
Paris, khususnya untuk implementasi NDC yaitu pada periode 2020-2030.

Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Bebagai dukumen kebijakan pengendalian perubahan iklim, seperti Strategi
implementasi NDC Nasional, Ringkasan NDC dan Perkembangannya (Summary
NDC and Progress), dokumen First NDC Indonesia, RAD GRK Provinsi Maluku,
serta dokumen pengendalian perubahan iklim lainnya, juga dokumen kebijakan
dan perencanaan pembangunan Nasional dan Subnasional (tata ruang, RPJMD,
dll) menjadi landasan utama penyusunan Road Map MAPI Provinsi Maluku.
Hal ini dimaksudkan agar posisi dokumen relevan dengan konteks lokal yang
meliputi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta selaras dengan prioritas,
perkembangan, maupun permasalahan pembangunan di Provinsi Maluku.
Dengan demikian, Road Map MAPI Provinsi Maluku memiliki kelayakan untuk
menjadi referensi atau rujukan upaya mitigasi dan adaptasi serta pembangunan
berkelanjutan di Provinsi Maluku.
1.2

Visi, Misi dan Tujuan Road Map MAPI

Berdasarkan pada paradigma Gugus Pulau, serta mempertimbangkan kondisi
wilayah, kebijakan dan tantangan pembangunan daerah, demikian juga isu
strategis, perkembangan, dan permasalahan mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim di Provinsi Maluku, maka Visi, Misi dan tujuan Road Map MAPI Provinsi
Maluku dirumuskan sebagai berikut.
1.2.1. Visi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Maluku
Visi:
“Terwujudnya Pembangunan Provinsi Maluku yang Rendah Emisi, Tangguh
dan Berkelanjutan Berbasis Gugus Pulau”
Visi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
Rendah Emisi
Seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Maluku, baik
secara umum maupun secara khusus yang terkait langsung dengan sektor NDC,
yaitu energi, limbah, Industrial Process and Product Uses (IPPU), pertanian,
dan kehutanan, berlandaskan pada pendekatan pembangunan rendah emisi
dalam kerangka pembangunan berkelanjutan daerah, yang sesuai dengan
karakteristik lingkungan, sosial, dan ekonomi wilayah. Selain itu pembangunan
rendah emisi berarti bahwa reduksi emisi yang dilakukan pada saat yang
bersamaan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat baik
untuk saat ini maupun pada saat yang akan datang.

Road Map MAPI Provinsi Maluku disusun oleh tim yang dibentuk berdasarkan
SK Gubernur No. 255.a Tahun 2017, bekerjasama dengan Direktorat Jenderal
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Tangguh

1.2.2. Misi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Maluku

Seluruh proses pembangunan dan sistem pelayanan yang berjalan mampu
menahan, menyerap, beradaptasi dengan dan memulihkan diri dari akibat
dampak perubahan iklim dan bencana secara tepat waktu dan efisien,
namun tetap mempertahankan struktur-struktur dan fungsi-fungsi dasarnya.
Upaya pembangunan melingkupi seluruh aspek dari masyarakatnya, fisik/
infrastruktur, lingkungan, ekonomi, dan sosial yang tangguh terhadap dampak
perubahan iklim dan bencana. Membangun ketangguhan merupakan salah
satu tujuan nasional yang sinkron dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) dengan sasaran strategis nasional Menurunnya
indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang
berisiko tinggi; dan juga selaras dengan target global SDGs nomor 11 untuk
membangun wilayah yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; serta
target global nomor 2 pada kerangka Pengurangan Risiko Bencana dalam
mewujudkan pembangunan hijau yang berketahanan iklim dan bencana.

Selanjutnya dari Visi tersebut di atas dibuat rumusan Misi yang merupakan
upaya umum bagaimana mewujudkan Visi dengan cara-cara yang efektif dan
efisien. Dengan demikian, maka ditetapkan rumusan Misi Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim sebagai berikut:

Berkelanjutan
Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Provinsi Maluku terintegrasi
dengan kegiatan pembangunan lainnya maupun antar tingkat pemerintah
dari Nasional hingga provinsi dan kota/kabupaten, dan keseluruhannya dalam
kerangka pembangunan berkelanjutan, yaitu selain menjaga keberlanjutan
lingkungan, juga keberlanjutan sosial dan ekonomi. Artinya Road Map MAPI
Provinsi Maluku mendorong terjaganya kondisi lingkungan, sosial, dan
ekonomi untuk mempu bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi berbagai
perubahan yang terus terjadi. Secara konktrit, Road Map MAPI Provinsi
Maluku terintegrasi dengan seluruh komponen dalam sistem pembangunan
berkelanjutan, termasuk para pihak yang meliputi komponen pemerintah dan
non-state actors (NSA) atau para pihak diluar pemerintahan.
Berbasis Gugus Pulau
Pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta dampak perubahan iklim
pada dasarnya selalu memuat konteks lokal, sehingga upaya mitigasi, adaptasi
perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan dengan
berdasarkan pada karakteristik masing-masing wilayah sesuai dengan kondisi
ekologis, sosiologis, dan ekonomi wilayah. Pemerintah Provinsi Maluku telah
menetapkan strategi pembangunan berbasis 12 Gugus Pulau yang dilihat
sebagai satu kawasan pengembangan yang dipicu oleh hilirisasi komoditas
serta karakteristik sosialnya. Strategi dan kebijakan mitigasi adaptasi perubahan
iklim Provinsi Maluku mengadopsi strategi pembangunan berbasis gugus
pulau yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku, untuk mendorong
konsolidasi upaya-upaya penurunan emisi gas rumah kaca, upaya adaptasi
perubahan iklim dan membangun ketangguhan berdasarkan karakteristik yang
dimiliki di 12 gugus pulau.
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Misi 1: Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah, swasta dan
masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim.
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan kolaborasi antar pelaku pembangunan
daerah yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam melaksanakan
pembangunan rendah emisi dan membangun ketangguhan wilayahnya
terhadap dampak perubahan iklim yang sifatnya perlahan/jangka panjang
maupun bencana yang terjadi secara tiba-tiba, serta menjaga keberlanjutan
sosial dan ekonomi. Kapasitas kelembagaan pemerintah, sektor swasta, dan
masyarakat yang tinggi akan mampu melaksanakan pembangunan yang rendah
emisi, meminimalisir risiko-risiko bencana dan dampak negatif perubahan iklim
yang dimiliki di wilayahnya, serta menjaga kelestarian lingkungan, maupun
keberlanjutan sosial dan ekonomi. Untuk mewujudkan pembangunan rendah
emisi, tangguh, dan berkelanjutan membutuhkan kapasitas yang tinggi dalam
aspek regulasi, pendanaan, pemahaman, kearifan lokal, serta kerjasama antar
pihak yang kuat.
Misi 2: Meningkatkan ketahanan ekonomi yang berbasis gugus pulau
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan rendah
emisi, tangguh, dan berkelanjutan di wilayah kepulauan Maluku. Dampak
negatif perubahan iklim dan bencana akan menjatuhkan ekonomi masyarakat,
bahkan menggagalkan target-target pembangunan. Wilayah kepulauan
terutama pulau-pulau kecil memiliki risiko tinggi terhadap cuaca ekstrem
dan gelombang tinggi yang dapat membuat wilayah tersebut terisolasi,
dan menghambat roda ekonomi lokal. Misi ini akan mewujudkan bahwa
upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang berdasarkan karakteristik
wilayah tanpa memandang batasan wilayah administrasi kabupaten/kota akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada saat ini dan masa mendatang.
Misi 3:
Memperkuat sinergitas pembangunan pusat dan daerah untuk
.
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan keselarasan kebijakan pembangunan
nasional dan daerah yang mengakomodir upaya mitigasi adaptasi perubahan
iklim menuju pembangunan berkelanjutan. Komitmen Provinsi Maluku untuk
pembangunan berkelanjutan melalui penurunan emisi gas rumah kaca dan
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penurunan indeks risiko bencana, selain sebagai upaya untuk melindungi
investasi pembangunan dan masyarakatnya, juga sebagai kontribusi terhadap
pencapaian komitmen Negara kepada dunia untuk penurunan emisi gas rumah
kaca dan membangun ketangguhan dalam pembangunan yang berkelanjutan,
yang pada akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.
1.2.3. Tujuan Road Map Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan
Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Maluku
Road Map MAPI Provinsi Maluku ditujukan untuk:
1.

Memperoleh kondisi lokal (Local Circumstances) pembangunan
berkelanjutan yang meliputi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi

2. Memperoleh isu strategis mitigasi dan adaptasi Provinsi Maluku
3. Menetapkan arah kebijakan mitigasi dan adaptasi Provinsi Maluku dalam
konteks untuk mendukung Strategi Implementasi NDC Nasional
4. Menetapkan strategi mitigasi dan adaptasi Provinsi Maluku berlandaskan
pada Konsep Implementasi NDC
5. Mengidentifikasi pelaksana, sumber daya, dan kelembagaan untuk
mendukung strategi mitigasi dan adaptasi Provinsi Maluku
6. Mengidentifikasi modalitas, prosedur, dan pedoman yang dimiliki dan
dibutuhkan untuk mendukung strategi mitigasi dan adaptasi Provinsi
Maluku sesuai Strategi Implementasi NDC Nasional dan Konsep
Implementasi NDC
7.
1.3

adaptasi perubahan iklim untuk memberikan kontribusi Provinsi Maluku
pada implementasi NDC Indonesia dalam konteks implementasi NDC
Indonesia. Road Map MAPI Provinsi Maluku adalah dokumen yang menjadi
rujukan atau referensi bagi seluruh pihak dalam mengorganisasikan kegiatan,
mobilisasi sumber daya, menciptakan kondisi pemungkin, serta mengatur
tata waktu untuk berbagai kegiatan dengan masing-masing tujuannya
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan rendah emisi, tangguh, dan
berkelanjutan. Road Map MAPI Provinsi Maluku ini disusun untuk periode 20182030. Selain itu dokumen Road Map MAPI Provinsi Maluku ini juga menjadi
instrumen komunikasi kepada seluruh pihak, baik pada tingkat nasional
maupun internasional untuk membangun kemitraan dalam implementasi NDC
Subnasional Provinsi Maluku.
Format Road Map MAPI Subnasional berdiri pada dua pilar, yaitu pertama adalah
Strategi Implementasi NDC Indonesia, dan kedua yaitu Konsep Implementasi
NDC yang berpedoman pada mandat serta ketentuan-ketentuan lain dari
United Nations Framework Conference on Climate Change (UNFCCC). Strategi
Implementasi NDC Indonesia dengan 9 Program utamanya (Tabel 1) menjadi
dasar untuk penetapan arahan kebijakan Implementasi NDC Subnasional.
Tabel 1. Strategi Implementasi NDC Indonesia

Menetapkan tata waktu Road Map MAPI Provinsi Maluku
Pendekatan dan Ruang Lingkup

1.3.1. Pendekatan
Road Map Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Road Map MAPI) yang
dimaksudkan dalam dokumen ini adalah suatu dokumen yang menjadi
rujukan atau referensi bagi seluruh pihak dalam mengorganisasikan
kegiatan, mobilisasi sumber daya, menciptakan kondisi pemungkin, serta
mengatur tata waktu untuk berbagai kegiatan dengan masing-masing
tujuannya dalam rangka mencapai tujuan bersama yang lebih besar.
Definisi ini menjadi landasan pendekatan penyusunan Road Map Mitigasi
dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Pembangunan Berkelanjutan Provinsi
Maluku (Road Map MAPI).
Road Map Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Pembangunan
Berkelanjutan Provinsi Maluku (Road Map MAPI) adalah dokumen yang memuat
kondisi lokal wilayah pembangunan (Local Circumstances), arahan kebijakan,
strategi implementasi, Aktor-sumber daya-kelembagaan, modalitasprosedur-pedoman, serta tata waktu dalam rangka upaya mitigasi dan
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Sedangkan Konsep Implementasi NDC yang berpedoman pada mandat serta
ketentuan-ketentuan lain dari UNFCCC menjadi dasar untuk menyusun strategi
Implementasi NDC Subnasional. Terdapat 5 komponen utama dalam konsep
implementasi NDC, yaitu Mitigasi, Adaptasi serta Lost & Damage, Means of
Implementation (Pendanaan, Teknologi, Capacity Building), MeasurementReporting-Verification Gas Rumah Kaca (MRV GRK), dan Transparency
Framework (Gambar 1).

Pada prinsipnya, NDC hanya dapat diimplementasikan apabila seluruh elemen
NDC telah dimiliki pada tahun 2020. Sehingga dimensi Quick Wins Elemen
NDC dimaksudkan untuk menjadi referensi upaya melengkapi seluruh elemen
NDC dalam periode 2018-2020. Sedangkan dimensi Program Strategis
Implementasi NDC dimaksudkan sebagai referensi untuk penyusunan arahan
kebijakan implementasi NDC Subnasional yang berpedoman pada Strategi
Implementasi NDC Indonesia. Sesuai dengan periode skema NDC, yaitu
sampai dengan 2030, maka arahan kebijakan implementasi NDC Subnasional
memiliki periode waktu mulai tahun 2018-2030. Artinya penyusunan arahan
kebijakan implementasi NDC Subnasional memiliki tata waktu mulai dari tahun
2018-2030.
Selain dua dimensi Road Map MAPI Subnasional yang berkaitan dengan
tata waktu pencapaiannya, aspek aktor, sumber daya, kelembagaan, serta
Modality-Procedure-Guidelines (MPGs) menjadi driver dan muatan inti untuk
pencapaian Quick Wins Elemen NDC dengan periode waktu tahun 2018-2020
dan Program Strategis Implementasi NDC untuk periode waktu 2018-2030.

Gambar 1. Konsep Implementasi NDC

Selain berdiri pada dua pilar Implementasi NDC Indonesia, yaitu Strategi
Implementasi NDC Indonesia dan Konsep Implementasi NDC, format Road
Map MAPI Subnasional juga mempertimbangkan isu utama persiapan menuju
implementasi NDC, yaitu modality-procedure-guidelines (MPGs) yang juga
dikenal sebagai muatan utama Rules Book of the Paris Agreement serta
aktor, sumber daya dan kelembagaan. Berdasarkan dua pilar Implementasi
NDC Indonesia, yaitu Strategi Implementasi NDC Indonesia dan Konsep
Implementasi NDC, serta mempertimbangkan isu utama persiapan menuju
implementasi NDC, dikembangkan format Road Map MAPI Subnasional
seperti terlihat pada Gambar 2.
Format Road Map MAPI Subnasional menggambarkan dua dimensi penting,
yaitu Quick Wins Elemen NDC dengan periode waktu tahun 2018-2020 dan
Program Strategis Implementasi NDC dengan periode waktu 2018-2030.
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1.3.2. Ruang Lingkup Road Map MAPI Provinsi Maluku
Berdasarkan tujuan Road Map MAPI Provinsi Maluku dan agar dapat menjadi
rujukan atau referensi bagi para pihak untuk Implementasi NDC di Provinsi
Maluku, ruang lingkup Road Map MAPI Provinsi Maluku meliputi:
1.

Gambaran kondisi lokal (Local Circumstances) pembangunan berkelanjutan
yang meliputi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi; menjadi dasar
dalam mengkonstruksikan Local Circumstances, untuk menjamin aligment
antara upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan pembangunan
berkelanjutan

2. Isu strategis mitigasi dan adaptasi Provinsi Maluku; untuk menjadi landasan
pelingkupan dan perumusan Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi
NDC Subnasional Provinsi Maluku

implementasi NDC Nasional, Ringkasan NDC dan Perkembangannya (Summary
NDC and Progress), dokumen First NDC Indonesia, RAD GRK Provinsi Maluku,
serta dokumen pengendalian perubahan iklim lainnya. Selain itu, dokumen
kebijakan dan perencanaan pembangunan Nasional dan Subnasional (tata
ruang, RPJMD, dll) juga menjadi landasan utama penyusunannya. Sehingga
Road Map MAPI Provinsi Maluku relevan dengan konteks lokal pembangunan
berkelanjutan yang meliputi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta selaras
dengan prioritas, perkembangan, maupun permasalahan pembangunan di
Provinsi Maluku. Dengan demikian, Road Map MAPI Provinsi Maluku memiliki
kelayakan untuk menjadi referensi atau rujukan upaya mitigasi dan adaptasi
serta pembangunan berkelanjutan di Provinsi Maluku. Posisi dokumen Road
Map MAPI Provinsi Maluku dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.

3. Arah kebijakan Implementasi NDC Subnasional Provinsi Maluku yang
berlandaskan pada Strategi Implementasi NDC Nasional; untuk menjamin
bahwa arah kebijakan mitigasi dan adaptasi Provinsi Maluku menjadi
bagian dari Strategi Implementasi NDC Nasional
4. Strategi Implementasi NDC Subnasional Provinsi Maluku yang berlandaskan
pada konsep Implementasi NDC; untuk memastikan bahwa strategi
mitigasi dan adaptasi Provinsi Maluku dapat memenuhi seluruh elemen
NDC yang diperlukan sesuai mandate UNFCCC
5. Aktor, sumber daya, dan kelembagaan untuk mendukung mitigasi dan
adaptasi Provinsi Maluku; untuk menjadi referensi mobilisasi daya dan
pengembangan kondisi pemungkin dalam mencapai Arah Kebijakan dan
Strategi Implementasi NDC Subnasional Provinsi Maluku
6. Modalitas, prosedur, dan pedoman yang dimiliki dan dibutuhkan untuk
mendukung strategi mitigasi dan adaptasi Provinsi Maluku; untuk menjadi
referensi pengembangan modalitas, prosedur, dan pedoman Strategi
Implementasi NDC Subnasional Provinsi Maluku
7.

Tata waktu Road Map MAPI Provinsi Maluku; untuk menjadi referensi
pengaturan waktu upaya pencapaian arah kebijakan dan strategi mitigasi
dan adaptasi Provinsi Maluku

1.3.3. Posisi Dokumen Road Map MAPI Provinsi Maluku
Dokumen Road Map MAPI Provinsi Maluku sebagai suatu dokumen yang
menjadi rujukan atau referensi bagi seluruh pihak dalam mengorganisasikan
kegiatan, mobilisasi sumber daya, menciptakan kondisi pemungkin, serta
mengatur tata waktu untuk berbagai kegiatan pengendalian perubahan iklim
dan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Maluku, baik yang terkait tata
ruang, perencanaan pembangunan, dan rencana stategis lainnya. Dokumen
Road Map MAPI Provinsi Maluku disusun dengan mempertimbangkan
bebagai dukumen kebijakan pengendalian perubahan iklim, seperti Strategi
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Gambar 3. Posisi Dokumen Road Map MAPI Provinsi Maluku
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BAB II. KONDISI UMUM, PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN
KEBIJAKAN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

2.1.	 Kondisi Umum Wilayah
2.1.1. Geografi
Provinsi Maluku merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari 1.412 buah
pulau dengan panjang garis pantai 11 ribu km, dengan luas wilayah 712.480
km2 dimana luas lautannya 92,4% dan luas daratannya hanya 7,6% (Gambar
4). Pulau terbesar adalah Pulau Seram (18.625 Km²), Pulau Buru (9.000 Km²),
Pulau Yamdena (5.085 Km²) dan Pulau Wetar (3.624 Km²). Daratan Provinsi
Maluku tidak terlepas dari gugusan gunung dan danau yang terdapat hampir
di seluruh kabupaten/kota, yang berjumlah 4 gunung dan 11 danau. Adapun
gunung yang tertinggi yaitu Gunung Binaya dengan ketinggian 3.055 M,
terletak di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah.

Gambar 4. Peta Administrasi Provinsi Maluku

Secara administratif, Provinsi Maluku terdiri atas 9 Kabupaten, 2 Kota, 118
Kecamatan, 1.198 Desa dan 33 Kelurahan, dengan pusat pemerintahan
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provinsi berlokasi di Kota Ambon sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Maluku.
Pusat pemerintahan kabupaten/ kota, masing-masing adalah: (1) Kota Ambon
dengan pusat pemerintahannya di Kota Ambon. (2) Kota Tual dengan pusat
pemerintahannya di Kota Tual. (3) Kabupaten Maluku Tengah dengan pusat
pemerintahannya di Masohi. (4) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dengan
pusat pemerintahannya di Piru. (5) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT)
dengan pusat pemerintahannya di Bula. (6) Kabupaten Buru dengan pusat
pemerintahannya di Namlea. (7) Kabupaten Buru Selatan dengan pusat
pemerintahannya di Namrole. (8) Kabupaten Maluku Tenggara dengan pusat
pemerintahannya di Langgur. (9) Kabupaten Kepulauan Aru dengan pusat
pemerintahannya di Dobo. (10) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB)
dengan pusat pemerintahannya di Saumlaki, dan (11) Kabupaten Maluku Barat
Daya (MBD) dengan pusat pemerintahannya di Tiakur.
2.1.2. Iklim
Wilayah Kepulauan Maluku dipengaruhi oleh Iklim Tropis dan Iklim Musim, hal ini
disebabkan Provinsi Maluku terdiri dari pulau-pulau dan dikelilingi oleh lautan
yang luas. Berdasarkan data klimatologi bulanan dari Stasiun Mateorologi
Pattimura Ambon tahun 2016, temperatur udara tertinggi terjadi pada bulan
Pebruari yaitu 34,3oC, dan terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu 23,4oC
serta curah hujan tertinggi terjadi pada bulan juli yaitu 914 mm dan terendah
pada bulan Pebruari yaitu 34 mm.

Data klimatologi bulanan dari Stasiun Meteorologi Tual tahun 2016 yang
meliputi wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, temperatur udara
tertinggi terjadi pada bulan Januari dan Oktober yaitu 32,3 oC, dan terendah
terjadi pada bulan Agustus yaitu 23,1oC serta curah hujan tertinggi terjadi pada
bulan Desember yaitu 277 mm. Berdasarkan data klimatologi bulanan dari
Stasiun Mateorologi Saumlaki tahun 2016, temperatur udara tertinggi terjadi
pada bulan Januari yaitu 32,8 oC, dan terendah terjadi pada bulan Agustus
yaitu 24,7 oC serta curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu 278
mm. Jumlah curah hujan di Provinsi Maluku tahun 2015 yaitu 2.108 mm/tahun.
Peta curah hujan efektif periode 2006-2016 dapat dilihat pada Gambar 5.
2.1.3. Ekonomi
Perekonomi Maluku selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan
pertubuhan ekonomi yang positif. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Maluku
selama 5 tahun sebesar 6,17% tumbuh positif diatas rata –rata nasional yang
mencapai 5,38%.
Perekonomian Maluku Tahun 2016 tumbuh 5,76 persen. Pertumbuhan terjadi
pada hampir seluruh kategori. Jasa keuangan merupakan kategori yang
mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,22 persen, diikuti oleh kategori
pengadaan listrik dan gas sebesar 8,35 persen dan kategori jasa pendidikan
sebesar 7,97 persen.
Pada Tahun 2017 Triwulan 3 pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha
didominasi oleh sektor pertanian 23,38%, administrasi pemerintahan 20,4
%, dan perdagangan besar dan eceran 15,03 persen. Sedangkan industri
pengolahan masih relatif rendah yakni 5,38 persen
Pada triwulan ke-3 tahun 2017, dari isi permintaan pertumbuhan ekonomi
didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 67,57% dan Pengeluaran
Konsumsi Pemerintah 41,5 %, disusul belanja Modal Tetap Domestik Bruto.
Dalam struktur ekonomi Maluku, sector pertanian yang meliputi pertanian
tanaman pangan, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutnana
memberikan andil yang besar dalam pembangunan ekonomi Maluku, dan pada
sector pertanian juga lebih banyak menyerap tenaga kerja dan merupakan
lapangan usaha yang dominan.

Gambar 5. Peta Curah Hujan Efektif Provinsi Maluku Periode 2006-2016
(Sumber: Junaedhi dan Joko, 2017)
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2.1.4. Sosial
Jumlah penduduk Provinsi Maluku, tahun 2016 telah mencapai 1.715.548
jiwa dengan rasio jenis kelamin 101,77 artinya di setiap 100 jiwa penduduk
perempuan terdapat 102 jiwa penduduk laki-laki. Masyarakat Maluku pada
hakekatnya adalah merupakan masyarakat religius dan kental dengan nilai-nilai
budaya lokal sesuai dengan daerahnya. Kerukunan dan keharmonisan hidup
orang basudara (pela gandong, ain ni ain, duan lolat) yang sudah berakar dalam
kehidupan orang Maluku, pernah diuji perekatnya dalam konflik sosial pada
tahun 1999 – 2002. Selain itu masih banyak kearifan lokal yang ikut menjaga
dan melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, seperti budaya
sasi, kewang, matakao, dan lainnya.
Gambar 6. Pertumbuhan Ekonomi Maluku dan Nasional Tahun 2013 S/D Triwulan III
Tahun 2017 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 31,4%

Selain pertumbuhan ekonomi, gambaran ekonomi Maluku juga ditunjukkan
oleh pengendalian infalsi di Maluku. Perkembangan inflasi Provinsi Maluku
pada Tahun 2016 mengalami penurunan yakni 3,25 persen dibandingkan
tahun 2015 yang mencapai 6,15 persen.
Pengukuran Inflasi oleh BPS dilakukan di 2 Kota yakni Kota Ambon dan Kota
Tual. Inflasi Maluku Tahun 2014 – 2017 semakin terkendali dan menurun sampai
tahun 2017 dan merupakan inflasi terendah di Indonesia yakni 0.78%. Inflasi
yang terkendali karena adanya koordinasi yang intensif oleh Tim Pengendali
Inflasi Daerah (TPID) serta dukungan dari Bank Indonesia perwakilan Maluku.
Beberapa faktor yang memberikan andil besar dalam inflasi yakni dari
kelompok bahan makanan seperti sayur dan ikan segar dan transportasi. Salah
satu penyebab tergangganggunya distribusi dan produksi pangan penyebab
inflasi yakni factor iklim dan cuaca yang terjadi sepanjang tahun 2017.

Gambar 7. Inflasi Maluku dan Nasional Tahun 2013-2017
(Sumber: Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Maluku, Tahun 2017)
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Gambar 8. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku dan Nasional
(Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2017)

Kualitas sumber daya manusia di Maluku masih tergolong rendah sangat
terlihat pada masih rendahnya aspek-aspek dan kemampuan kewirausahaan,
etos kerja, kepercayaan diri, kreativitas, ketrampilan, profesionalisme serta
penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Kualitas SDM yang
rendah juga terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2016
sebesar 67,70 masih di bawah angka nasional yakni 70,18 (Gambar 8) sehingga
mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing daerah. Gambaran
umum mengenai pendidikan di Provinsi Maluku Tahun 2016 memperlihatkan
bahwa semakin tinggi usia sekolah dari penduduk usia sekolah, semakin
rendah persentase penduduk yang ikut berpartisipasi dalam bersekolah. Taraf
pendidikan penduduk provinsi Maluku, walaupun telah mengalami peningkatan
dari periode sebelumnya, namun masih tergolong rendah bila dibandingkan
dengan provinsi lainnya di Indonesia. Masalah utama pendidikan di Maluku
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adalah terbatasnya akses dan pemerataan pendidikan berkualitas. Jumlah
sekolah di Provinsi Maluku tidak sebanding dengan jumlah gedung sekolah,
yang berarti 1 (satu) gedung dipakai bersama untuk lebih dari 1 (satu) sekolah.
Ini terjadi untuk semua jenjang pendidikan, kecuali TK.
Data BPS Provinsi Maluku tahun 2017 (Gambar 9) menginformasikan jumlah
penduduk miskin di provinsi Maluku tahun 2016 berjumlah 327,700 jiwa
mengalami penurunan sebesar – 0,7 dari tahun 2015. Peningkatan penduduk
miskin di Kota Ambon mencapai 1.700 jiwa, kemudian Kabupaten Kepulauan
Aru dan Seram Bagian Barat sebanyak 400 jiwa, Kota Tual sebanyak 300
jiwa dan Kabupaten Buru sebanyak 100 jiwa. Sedangkan penurunan jumlah
orang miskin terbanyak adalah Kabupaten Maluku Tengah sebanyak -1.100
jiwa, kemudian Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak -900 jiwa,
Kabupaten Seram Bagian Timur sebanyak -500 jiwa, Kabupaten Maluku Barat
Daya dan Buru Selatan masing-masing sebanyak -400 jiwa dan Kabupaten
Maluku Tenggara sebanyak -300 jiwa. Status kesehatan masyarakat Maluku
secara umum masih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia,
disebabkan belum tersedianya akses terhadap palayanan kesehatan secara
paripurna yang meliputi aspek promotif, aspek preventif, aspek kuratif dan
aspek rehabilitasi. Status kesehatan yang masih rendah tersebut diukur dari
Angka Harapan Hidup Provinsi Maluku pada tahun 2016 sebesar 65,35 tahun,
jauh dibawah harapan hidup nasional 70,18 tahun.

Gambar 9. Presentase Penduduk Miskin Provinsi Maluku dan Nasional
(Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2017)

Dalam aspek gender, interseksi antara gender dan perubahan iklim penting
untuk diketahui sebagai dasar pengetahuan tentang dampak perubahan
iklim pada gender yang berbeda, atau pada kelompok lainnya seperti pada
masyarakat adat atau penyandang disabilitas. Terkait gender, WEDO (Women’s
Environment and Development Organization) mengindentifikasi dampak
perubahan iklim yang lebih cenderung membebani perempuan, yaitu meliputi
ketahanan dalam bertahan hidup, ketahanan dalam penghidupan, serta harkat
martabat.
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Dari kajian gender terkait perubahan iklim dan kebencanaan yang dilakukan
USAID APIK di Provinsi Maluku, ditemukan bahwa akses perempuan terhadap
dukungan fasilitas ekonomi cenderung terbatas, terutama bagi perempuan
yang bekerja di sektor yang dianggap laki-laki seperti sektor kelautan. Hal
ini tidak terlepas dari stereotip bahwa perempuan dianggap sebagai pencari
nafkah tambahan. Stereotip inilah yang semakin merentankan perempuan
sebagaimana yang diidentifikasi oleh WEDO.
2.1.5. Lingkungan
Biofisik pulau - pulau kecil menunjukkan karakter yang menonjol yaitu tangkapan
air yang terbatas dan sumber daya/cadangan air tawar yang sangat rendah,
peka, dan rentan (vulnerable) terhadap tekanan dari pengaruh eksternal baik
alami maupun kegiatan manusia memiliki sejumlah besar jenis (organisme)
endemik dan keanekaragaman hayati yang tipikal dan bernilai tinggi. Ekosistem
pulau-pulau kecil memiliki peran dan fungsi sebagai pengatur iklim global,
siklus hidrologi dan biogeokimia, penyerap limbah, sumber plasma nutfah
dan sistem penunjang kehidupan lainnya di daratan. Wilayah pesisir adalah
common property resource, open access, dan multiuse zone. Adanya lokasi/
habitat di kawasan pesisir yang mengandung atribut ekologis dan proses
ekologis menentukan keberlanjutan daya dukung lingkungan wilayah pesisir
dan lautan.
Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan memiliki potensi kerawanan
pangan yang disebabkan oleh konversi pangan lokal (sagu dan lain-lain) dan
ketergantungan pangan beras (luasan lahan sawah) yang pada dasarnya
tidak cocok dengan karakteristik pulau kecil. Di samping itu illegal fishing
menyebabkan berkurangnya ketersediaan sumber pangan laut dan rusaknya
ekosistem laut. Penerapan teknologi canggih seperti teknologi penyedotan
ikan (fish pump) dan sistem penggembalaan ikan (marine ranching system) dari
luar perairan Indonesia khususnya yang berbatasan dengan Provinsi Maluku
menyebabkan berkurangnya standing stock di perairan Maluku. Berkurangnya
potensi sumber daya perikanan dan kelautan di bagian Barat Indonesia
akan beralih ke pemanfaatan sumber perikanan di bagian Timur Indonesia
membawa konsekuensi baru baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi
daerah Maluku. Maluku juga merupakan wilayah wallacea yang memiliki 51 key
biodiversity area (KBA) yang terletak di darat dan laut yang sebagian besarnya
berada di luar area konservasi dan lindung.
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2.2

Prioritas Pembangunan Wilayah

2.2.1 Prioritas Pembangunan Berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Gambar 10. Peta Tutupan Hutan Tahun 2015
(Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, 2016)

Pada masa yang akan datang pulau-pulau kecil dengan wilayah-wilayah pesisir
dan sumber daya alamnya akan mengalami tekanan yang semakin besar
untuk menanggulangi laju pertumbuhan penduduk yang cepat, pemusatan
penduduk, dan menunjang pembangunan diversifikasi ekonomi. Kesulitan
terbesar dalam pengelolaan pulau kecil dan wilayah pesisir ini terletak pada
pemanfaatan yang saling bertentangan dari sektor ekonomi yang berbedabeda antara lain pemanfaatan barang tambang dan bahan mentah lain sebagai
dasar untuk pembangunan industri secara cepat, rekreasi dan pariwisata,
pengangkutan dan perhubungan, perniagaan dan perdagangan internasional,
penangkapan ikan, budidaya perikanan, dan sebagainya. Sumber daya
alam kepulauan Provinsi Maluku sangat beragam yang meliputi pertanian,
perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan dan pariwisata. Terdapat
beberapa komoditas yang diunggulkan yaitu: ikan tuna, mutiara, rumput laut,
pala, cengkeh, kelapa, coklat, minyak kayu putih dan pariwisata bahari. Selama
ini komoditas unggulan tersebut belum dikelola secara optimal dan terfokus.
Kawasan Lindung di wilayah Maluku saat ini telah mencapai luasan yang
cukup memadai sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (masih berada
di atas 30 persen). Namun demikian, dengan pertumbuhan penduduk dan
ekonomi wilayah yang terus bertambah, tekanan terhadap kawasan lindung
akan semakin tinggi di masa yang akan datang. Upaya mengantisipasi tekanan
terhadap kawasan lindung harus terintegrasi antar sektor maupun elemen
kewilayahan yang ada. Salah satu instrumen untuk mengintegrasikan upaya
pengendalian kawasan lindung di wilayah Maluku adalah melalui pelaksanaan
RTRW yang berbasiskan pada konsep pembangunan berkelanjutan.
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Sesuai dengan dimensi waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,
pengembangan kota-kota di Provinsi Maluku akan tetap mengacu pada hirarki
fungsional sesuai RTRWN antara lain: Kota Ambon dikembangkan sebagai
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sedangkan kota-kota yang dikembangkan
sebagai Pusat kegiatan Wilayah (PKW) meliputi kota-kota yang berfungsi
sebagai pusat pelayanan regional, yaitu ibukota kabupaten dan kota-kota yang
dapat berfungsi sebagai kota dalam lingkup regional yang terdapat di Provinsi
Maluku yaitu Kota Tual, Masohi, Namlea, Kairatu, Werinama, Bula dan Wahai.
Kota Pusat kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai kawasan perbatasan,
pertahanan dan keamanan, yaitu Kota Saumlaki, Ilwaki, dan Kota Dobo,
sedangkan kota-kota yang dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis
Provinsi (PKSP) adalah Dataran Hunimua, Piru (Dataran Honipopu), Banda
Neira, Benjina (yang diusulkan menggantikan Dobo sebagai PKSN), Tepa dan
Serwaru.
Kota-kota di Provinsi Maluku yang dikategorikan sebagai Pusat Kegiatan Lokal
(PKL) adalah selain sebagai ibukota-ibukota kecamatan, juga mempunyai
fungsi pelayanan kota-kota di sekitarnya, terdiri atas: (1). Ibukota kecamatan
di Kota Ambon; (2). Ibukota Kecamatan di Kota Tual; (3). Ibukota kecamatan
di Kabupaten Buru, meliputi Kota Teluk Bara, Kota Waenetat, Kota Ilath; (4).
Ibukota Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan, meliputi Kota Namrole, Kota
Leksula, Kota Elfule; (5). Ibukota kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat
meliputi Kota Taniwel, Kota Waesala, Kota Kairatu; (6). Ibukota kecamatan di
Kabupaten Maluku Tengah meliputi Kota Amahai, Kota Terhoru, Kota Saparua,
Kota Pelauw, Kota Hila; (7). Ibukota kecamatan di Kabupaten Seram Bagian
Timur meliputi Kota Geser, Kota Bula dan Kota Werinama; Kota Kataloka;
(8). Ibukota kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara, meliputi Kota Elat;
(9). Ibukota kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, meliputi Kota
Larat; (10). Ibukota Kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi Kota
Wonreli; (10). Ibukota kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Kota Jerol
(Aru Selatan).
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka di Provinsi Maluku telah
ditetapkan 12 Gugus Pulau (GP) dan setiap gugus pulau memiliki prioritas
program sesuai dengan daya jangkau pusat-pusat gugus dan pulau-pulau di
sekitarnya, dan sesuai kriteria penetapan Gugus Pulau tersebut.
Gugus Pulau I :

Pulau Buru dengan pusat pelayanan di kota Namlea ; fungsi
dan prioritas pembangunan meliputi pengembangan
Perkebunan, Perikanan, Pertanian, Peternakan, Pariwisata
dan Kehutanan. Sedangkan rencana pengembangan
infrastrukturnya meliputi: fasilitas pelayanan publik tingkat
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provinsi, pelabuhan regional dan penyeberangan, bandara
serta jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan jalur
penyeberangan sehingga membentuk Trans Maluku.
Gugus Pulau II :

22

Seram Barat dengan pusat pusat pelayanan di kota Piru
dan Kairatu; fungsi dan prioritas pembangunan meliputi
pengembangan
Pertanian,
Perkebunan,
Perikanan
dan Pariwisata. Sedangkan rencana pengembangan
infrastrukturnya meliputi: fasilitas pelayanan publik
tingkat provinsi, pelabuhan regional dan penyeberangan
serta jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan jalur
penyeberangan sehingga membentuk Trans Maluku.

Gugus Pulau III :

Seram Utara dengan pusat pelayanan di kota Wahai: fungsi
dan prioritas pembangunannya meliputi pengembangan
Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan
Pariwisata.
Sedangkan
rencana
pengembangan
infrastrukturnya meliputi Fasilitas pelayanan publik tingkat
kabupaten, pelabuhan regional, jaringan jalan darat.

Gugus Pulau IV :

Seram Timur dengan pusat pelayanan di kota Bula; fungsi
dan prioritas pembangunannya meliputi pengembangan
Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, Pariwisata
dan Pertambangan. Sedangkan rencana pengembangan
infrastrukturnya meliputi fasilitas pelayanan publik
tingkat provinsi, pelabuhan regional dan penyeberangan,
bandara, jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan jalur
penyeberangan sehingga membentuk Trans Maluku.

Gugus Pulau V :

Seram Selatan dengan pusat pelayanan di Kota Masohi; fungsi
dan prioritas pembangunannya meliputi pengembangan
Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata.
Sedangkan rencana pengembangan infratrukturnya
meliputi fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi,
pelabuhan regional dan penyeberangan serta jaringan
jalan darat yang terintegrasi dengan jalur penyeberangan
sehingga membentuk Trans Maluku.

Gugus Pulau VI :

Kepulauan Banda dan Teon Nila Sarua (TNS) dengan
pusat pelayanan di Kota Banda Neira; fungsi dan
prioritas pembangunannya meliputi Perikanan, Pariwisata
dan Perkebunan. Sedangkan rencana pengembangan
infrastrukturnya meliputi fasilitas pelayanan publik tingkat
provinsi, pelabuhan regional dan penyeberangan serta
bandara.
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Gugus Pulau VII : Ambon dan Pulau-Pulau Lease dengan pusat pelayanan
di Kota Ambon; fungsi dan prioritas pembangunannya
meliputi Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan,
Pariwisata, Pendidikan, Pemerintahan dan Jasa. Sedangkan
rencana pengembangan infrastrukturnya meliputi fasilitas
pelayanan publik tingkat nasional dan provinsi, pelabuhan
nasional dan penyeberangan, bandara pusat penyebaran
tersier serta jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan
jalur penyeberangan sehingga membentuk Trans Maluku.
Gugus Pulau VIII : Kepulauan Kei dengan pusat pelayanan Kota Tual; fungsi
dan perioritas pembangunannya meliputi Perikanan,
Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Industri, Pariwisata
dan Pendidikan. Sedangkan rencana pengembangan
infrastrukturnya meliputi fasilitas pelayanan publik
tingkat provinsi, pelabuhan regional dan penyeberangan
serta jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan jalur
penyeberangan sehingga membentuk Trans Maluku.
Gugus Pulau IX :

Kepulauan Aru dengan pusat pelayanan Kota Dobo; fungsi
dan perioritas pembangunannya meliputi Perikanan,
Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Industri dan Pertahanan.
Sedangkan rencana pengembangan infrastrukturnya
meliputi fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi,
pelabuhan regional dan penyeberangan serta jaringan
jalan darat yang terintegrasi dengan jalur penyeberangan
sehingga membentuk Trans Maluku.

Gugus pulau X :

Pulau Tanimbar dengan pusat pelayanan Kota Saumlaki;
fungsi dan prioritas pembangunannya meliputi Perikanan,
Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Industri dan Pendidikan.
Sedangkan rencana pengembangan infrastrukturnya
meliputi fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi, pelabuhan
nasional dan penyeberangan, bandara pusat penyebaran
tersier serta jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan
jalur penyeberangan sehingga membentuk Trans Maluku.

Gugus Pulau XI :

Kepulauan Babar dengan pusat pelayanan Kota Tepa; fungsi
dan prioritas pembangunannya meliputi Pertambangan,
Perikanan, Peternakan, Pariwisata dan Pertahanan.
Sedangkan rencana pengembangan infrastrukturnya
meliputi fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi,
pelabuhan regional dan penyeberangan serta jaringan
jalan darat yang terintegrasi dengan jalur penyeberangan
sehingga membentuk Trans Maluku.
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Gugus Pulau XII : Kepulauan PP Terselatan dengan pusat pelayanan Kota
Serwaru; fungsi dan prioritas pembangunannya meliputi
Perikanan, Pariwisata dan Pertahanan. Serta rencana
pengembangan
infrastrukturnya
meliputi
fasilitas
pelayanan publik tingkat provinsi, pelabuhan regional
dan penyeberangan, bandara serta jaringan jalan darat
yang terintegrasi dengan jalur penyeberangan sehingga
membentuk Trans Maluku.
Ada 5 kawasan yang diandalkan berdasarkan sektor-sektor unggulannya, yaitu:
Kawasan Seram; Kawasan Kei - Aru - P. Wetar - P. Tanimbar; Kawasan Pulau
Buru; Kawasan Laut Banda dan sekitarnya; dan Kawasan Laut Arafuru dan
sekitarnya.

1.

2.

3.

4.
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Kawasan Seram
1. (III/A/2)
2. (II/H/2)
3. (II/B/2)
4. (I/F/2)
5. (I/E/2)

Sektor Unggulan
1.
2.
3.
4.
5.

Kawasan Kei - Aru - P.
Wetar - P. Tanimbar
1. (I/F/2)
2. (III/A/2)
3. (III/H/2)
4. (II/B/2)
5. (II/D/2)

1.
2.
3.
4.
5.

Kawasan Buru
1. (IV/B/2)
2. (III/F/2)
3. (III/A/2)
4. (II/E/2)

1.
2.
3.
4.

Kawasan Andalan
Laut Banda dan
sekitarnya
1. (II/F/2)
2. (III/C/2)
3. (I/E/2)

pertanian
kehutanan
perkebunan
perikanan
pariwisata

perikanan
pertanian
kehutanan
perkebunan
industri

perkebunan
perikanan
pertanian
pariwisata

1. perikanan
2. pertambangan
3. pariwisata

5.

Kawasan Andalan
Laut Arafuru dan
sekitarnya
1. (I/F/2)
2. (III/C/2)
3. (II/E/2)

Sektor Unggulan
1. perikanan laut
2. pertambangan
3. pariwisata

Sub Sektor Unggulan
1. perikanan tangkap
2. pertambangan Minyak bumi
di Natsela
3. wisata bahari, wisata alam dan
wisata budaya.

Sumber: RTRWN dan hasil analisa tim 2007

Keterangan:
I – IV: Tahapan Pengembangan
A

Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Andalan untuk Sektor Pertanian

A/1

Pengendalian Kawasan Andalan untuk Pertanian Pangan Abadi

A/2

Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian

B

Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan

B/2

Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perkebunan

B/2

Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan

C

Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Pertambangan

C/1

Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pertambangan

C/2

Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertambangan

D

Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk industri pengolahan

D/1

Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan

D/2

Pengembangan Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan

E

Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Pariwisata

E/1

Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pariwisata

E/2

Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pariwisata

1. Perkebunan cengkeh dan pala
2. budidaya air payau
3. kelapa, kakao, cengkeh,
jambu mete, kopi, pala dan
vanili)
4. wisata bahari, wisata alam dan
wisata sejarah

F

Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Perikanan

F/1

Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perikanan

F/2

Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan

G

Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Kelautan

G/1

Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kelautan

1. perikanan tangkap
2. Pertambangan Mangan dan
nikel
3. wisata sejarah, wisata bahari,
wisata alam dan wisata
budaya.

G/2

Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kelautan

H

Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kehutanan

H/1

Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kehutanan

H/2

Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kehutanan

Tabel 2: Kawasan Andalan Nasional di Provinsi Maluku Berdasarkan RTRWN

Kawasan Andalan

Kawasan Andalan

Sub Sektor Unggulan
1. tanaman pangan
2. bambu, sagu, minyak atsiri,
kayu
3. kelapa, pala, cengkeh, kakao,
dan coklat
4. perik, tangkap, lebih ke perik,
budidaya air payau
5. wisata bahari dan wisata alam
1. perikanan tangkap
2. tanaman pangan
3. minyak kayu putih dan minyak
atsiri
4. kelapa, kakao, dan cengkeh
5. industri pengolahan hasil
hutan dan hasil laut
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2.2.2 Prioritas Pembangunan Berbasis Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah
Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Maluku 20052025 adalah “Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat Maluku yang Rukun,
Aman dan Damai, Bertaqwa, Maju dan Mandiri, Adil dan Demokratis Melalui
Pembangunan Berbasis Kelestarian Fungsi Ekosistem Kepulauan”. Visi RPJP
tersebut dijabarkan melalui empat Misi: (1) Mewujudkan masyarakat kepulauan
Maluku yang rukun, aman dan damai; (2) Mewujudkan masyarakat kepulauan
Maluku yang bertaqwa; (3) Mewujudkan masyarakat kepulauan Maluku yang
maju dan mandiri; dan (4) Mewujudkan masyarakat kepulauan Maluku yang
adil dan demokratis. Kebijakan dan arah pembangunan Provinsi Maluku
sampai dengan tahun 2025 yang relevan dengan Visi MAPI “Terwujudnya
Pembangunan Provinsi Maluku yang Rendah Emisi, Tangguh, dan Berkelanjutan
Berbasis Gugus Pulau” adalah sebagai berikut:
1.

Peningkatan hubungan lintas institusional (dengan institusi-institusi
dekonsentratif) maupun lintas daerah (dengan Pemerintah Provinsi
tetangga) dalam rangka pengamanan, pengelolaan dan pemanfaatan
wilayah Kepulauan Maluku dengan segenap wujud dan isinya;

2. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan yang mampu
merespons perkembangan global dan kebutuhan pembangunan daerah,
kemajuan/perkembangan IPTEK dan pelestarian sumber daya alam dan
fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan kurikulum pendidikan
berbasis kompetensi (multiple intelligences) sehingga dapat melayani
keragaman peserta didik, jenis dan jenjang pendidikan. Khusus untuk setiap
kawasan Gugus Pulau, maka akan dikembangkan “Community College”
untuk melengkapi masyarakat lokal dalam kompetensi pemanfaatan
dan pengelolaan sumber daya alam lokal secara ilmiah, optimal dan
berkelanjutan. Kurikulum “Community College” akan dititikberatkan pada
pembinaan aspek “life skill” dan pendidikan keterampilan pengelolaan
sumber daya alam lokal, disamping aspek-aspek kewirausahaan dan
kecerdasan emosional dan spiritual;
3. Perubahan struktur ekonomi daerah Maluku dari pertanian ke industri dan
jasa, namun tetap memprioritaskan sektor dan sub sektor unggulan/basis
terutama perikanan kelautan dan pariwisata yang secara efisien dapat
menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang
makin berkembang dengan tetap bertumpu pada konsep berkelanjutan
dan kesejahteraan masyarakat;
4. Pengembangan pertanian sesuai local value untuk menunjang diversifikasi
pangan dan mengatasi masalah-masalah pemenuhan kebutuhan pangan
pokok;
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5. Pengembangan eksplorasi sumber daya alam hayati dan non hayati, sumber
daya alam terbarukan maupun tidak terbarukan dengan daya dukungnya
bagi kepentingan pemanfaatan yang rasional, optimal, efisien, lestari dan
berimbang termasuk pencarian sumber alternatif atau bahan substitusi
yang ramah lingkungan;
6. Pemelihataan ketersediaan sumber daya alam guna menjamin aktivitas
yang berkelanjutan melalui rumusan kebijakan tata ruang kepulauan
sebagai tindak sinkronisasi yang mengatur pengelolaan dan pengendalian
sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk pengelolaan air bersih,
pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi
sekarang dan generasi mendatang;
7.

Pengembangan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
kepulauan berbasis bio-ekoregion serta peningkatan pengawasan/
pengendalian terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
alam berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan
menjamin adanya dukungan dan perlindungan terhadap kegiatan ekonomi
penduduk untuk mendukung kehidupan dan kualitas generasi ke generasi;

8. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan
untuk menjawab kebutuhan teknologi ramah lingkungan yang tepat pada
kawasan-kawasan pengembangan daerah dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup;
9.

Pengembangan ekonomi lingkungan berbasis kerakyatan yang bertumpu
pada sumber daya alam kepulauan melalui pengembangan agribisnis dan
agroindustri yang ramah lingkungan;

10. Pengembangan sistem perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB)
yang berwawasan lingkungan (Green GDP), menerapkan pendekatan
berimbang antara mekanisme pasar, tata nilai, dan regulasi berkeadilan
dengan pola kemitraan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat, pengembangan dan peningkatan
akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
11. Penyediaan produk hukum lingkungan yang memadai dan responsif serta
peningkatan kualitas peran institusi hukum agar mampu melaksanakan
tugas-tugas penegakan hukum secara profesional untuk menjamin
keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam,
adanya kepastian hukum atas kepemilikan, pengelolaan, pemanfaatan
nilai tambah sumber daya alam termasuk pengakuan terhadap hak-hak
masyarakat adat dan lokal;
12. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengelola potensi sumber daya
alam dan pembangunan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan wilayah laut pulau
sebagai lingkungan hidup yang lestari dan menjamin kehidupan generasi
ke generasi;
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13. Tersusunnya jaringan infrastruktur yang terintegrasi satu sama lain
khususnya dermaga laut, lapangan terbang dan jalan raya dalam satu
sistem jaringan inter dan antar moda yang memadai dan sinergis untuk
membuka keterisolasian wilayah yang dapat mendukung pembangunan
daerah berdasarkan konsep gugus pulau dan laut pulau serta sistem pintu
jamak (multigate system) dan antar provinsi dengan tingkat keselamatan
dan jaminan kelayakan berdasarkan standarisasi yang berlaku;
14. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal sesuai permintaan
kebutuhan, termasuk terpenuhinya elektrifikasi rumah tangga dan
elektrifikasi pedesaan serta tercapainya tingkat efektivitas dan efisiensi baik
pembangkit, transmisi dan distribusi serta terwujudnya ketenagalistrikan
yang berbasis pada sumber energi alternatif/terbarukan;
15. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga kelayakan
fungsi, pendayagunaan sumber daya air baik pemanfaatannya maupun
pelestarian untuk kebutuhan masyarakat baik kualitas dan kuantitas;
16. Terwujudnya penyelenggaraan sistem pemantau, penangkal dan proteksi
dini terhadap fenomena alam, untuk meminimalkan hambatan terhadap
implementasi pembangunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Maluku tahun 20142019 menetapkan visi “Mantapnya Pembangunan Maluku yang Rukun, Religius,
Damai, Sejahtera, Aman, Berkualitas, dan Demokratis Dijiwai Semangat
Siwalima Berbasis Kepulauan Secara Berkelanjutan” yang secara langsung
didukung melalui visi MAPI.
2.2.3 Prioritas Pembangunan Berbasis Rencana Aksi/Strategis Nasional dan
Provinsi
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1) tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa “pembangunan
nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip
kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan serta
kemandirian dengan menjaga kesinambungan, kemajuan, dan kesatuan
nasional.” Bagi Provinsi Maluku perencanaan pembangunan daerah mempunyai
makna yang penting dan strategis terutama karena terkait dengan upaya-upaya
pemulihan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pasca pertikaian
antarkelompok. Dengan meletakkan dasar perencanaan pembangunan daerah
yang tepat guna dan berdaya guna diharapkan dapat dilakukan implementasi
secara fungsional terhadap proses pemulihan yang akan terus dilakukan secara
konsisten dan berkelanjutan. Dalam kapasitasnya untuk mengakomodasi
orientasi masa depan masyarakat dan pemerintah daerah di Provinsi Maluku,
maka RPJPD Provinsi Maluku harus dirancang bangun berdasarkan kondisi
objektif daerah baik realitas masalah dan kebutuhan, tantangan, maupun
realitas potensi yang dimiliki. Hal ini tentu tidak terlepas dari perspektif
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perencanaan yang berbasis kewilayahan dan pembangunan yang berorientasi
manusia. Perencanaan berbasis kewilayahan mengasumsikan optimalisasi
pemanfaatan keunggulan spasial dan potensi lokal sementara perspektif
pembangunan yang berorientasi manusia dimaksudkan sebagai suatu proses
yang mampu memperluas pilihan-pilihan masyarakat sehingga kelayakan hidup
manusia dapat ditempatkan sebagai tujuan yang tertinggi dari pembangunan
(the ultimate end of development). Dalam rangka memperoleh sinergisitas
pembangunan daerah yang berdaya dorong tinggi, maka kedua perspektif di
atas akan dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh sehingga penjabarannya
dapat dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Provinsi Maluku telah
ditetapkan sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) dimana pencanangannya
dimulai sejak tahun 2010. Saat ini telah tersedia Memorandum of Understanding
(MoU) antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah
Provinsi Maluku tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Berkelanjutan mendukung Maluku sebagai LIN, sehingga diharapkkan dapat
menjadi wilayah produsen perikanan terbesar di Indonesia yang mampu
mensuplai kebutuhan konsumsi masyarakat dan industri nasional serta menjadi
eksportir utama ke luar negeri komoditas perikanan Indonesia.
Industri pariwisata juga diarahkan sebagai tujuan utama pariwisata di wilayah
timur Indonesia, yang dibagi dalam lima Kawasan Pengembangan Pariwisata
(KPP), meliputi:
• KPP 1 : Meliputi Gugus Pulau VII dengan potensi wisata alam bahari dan
pantai, serta wisata sejarah;
• KPP 2 : Meliputi Gugus Pulau II, III, IV, V dengan potensi wisata alam hutan,
bahari, penelurusan gua dan wisata budaya;
• KPP 3 : Meliputi Gugus Pulau 1 dengan potensi wisata agro, wisata alam
tirta dan wisata budaya;
• KPP 4 : Meliputi Gugus Pulau VIII dan IX dengan potensi wisata alam pantai,
wisata alam bahari, wisata budaya dan sejarah, wisata alam hutan dan wisata
buatan koleksi mutiara;
• KPP 5 : Meliputi Gugus Pulau X, XI, XII dengan potensi wisata alam bahari,
budaya dan wisata alam hutan.
Program prioritas yang telah dicanangkan di Maluku bersama Kementerian/
Lembaga adalah: (1) Trans Maluku, (2) Pengembangan Dok Wayame, (3)
Pelabuhan Eksport Tulehu-Waai, (4) Pembangunan sektor kelautan perikanan,
(5) Pembangunan bendungan Waeapo Buru, (6) Bandara Banda, (7) Rumah
Sakit Umum Pusat, (8) Sekolah Tinggi Pelayaran Waraka, (9) Institut Teknologi
Ambon, (10) Pasar Apung, (11) Jalan layang.
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2.3

Perkembangan Kebijakan Pengendalian Perubahan Iklim

Indonesia meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim (United Nations Framework
Convention on Climate Change, UNFCCC) melalui UU No. 6 tahun 1994. Tujuan
konvensi ini adalah untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di
atmosfer sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kondisi iklim di dunia.
Indonesia melalui UU No. 17 tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto
turut meratifikasi Protokol Kyoto, sebuah tatacara penurunan emisi gas rumah
kaca, yang merupakan pelaksanaan dari tujuan dibentuknya UNFCCC. Protokol
Kyoto ditujukan untuk negara maju dengan target penurunan emisi pada periode
2008-20012, kemudian dilanjutkan dengan amandemen sampai dengan 2020.
Meskipun tidak terikat kewajiban dalam Protokol Kyoto, sebagai wujud kontribusi
dalam pengendalian iklim global, Indonesia menyampaikan komitmen reduksi
emisi GRK sebesar 26% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan bantuan
Internasional.

koordinasi Bappeda Provinsi Maluku. Selain itu pada tahun 2015 Provinsi Maluku
juga melakukan Kajian Risiko Bencana Provinsi Maluku melalui Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BPNP). Selanjutya USAID melalui programnya yaitu
Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan melakukan Kajian Kerentanan dan
Risiko Iklim di wilayah Provinsi Maluku pada tahun 2017. Sebelumnya, yaitu pada
tahun 2016, Gubernur Provinsi Maluku juga telah membentuk Forum Pengurangan
Risiko Bencana Provinsi Maluku, melalui SK Gubernur No. 46 tahun 2016. Kegiatan
lain yang terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yaitu peraturan
daerah penanggulangan bencana yang sedang dalam tahap akhir penyelesaian,
serta Master Plan Pengembangan Komoditas Unggulan Berbasis Gugus Pulau,
yang dikembangkan oleh Bappeda Provinsi Maluku pada tahun 2015.

Tabel 3. Target Reduksi Emisi GRK First NDC Indonesia Tahun 2030

Sumber: KLHK (2016)

Paris Agreement atau kesepakatan Paris menghasilkan skema baru, yaitu NDC,
yang melibatkan semua pihak, tidak hanya negara maju, yang disepakati pada
COP 21 di Paris. Kesepakatan Paris berlaku mulai November 2016, dan Indonesia
pada saat yang bersamaan menyerahkan First NDC Indonesia yang berkomitmen
untuk mengurangi emisi sebesar 29% dengan kemampuan sendiri (unconditional)
dan sampai dengan 41% dengan kerjasama internasional (conditional). Indonesia
telah meratifikasi Kesepakatan Paris melalui UU No. 16 Tahun 2016. Komitmen
Indonesia melalui skema NDC dapat dilihat pada Tabel 3.
Sebagai penjabaran kebijakan pengendalian perubahan iklim nasional, khususnya
untuk pra-2020 terkait dengan skema Rencana Aksi Nasional Pengurangan Gas
Rumah Kaca (RAN GRK), Provinsi Maluku telah menyusun Rencana Aksi Daerah
Pengurangan Gas Rumah Kaca (RAD GRK) yang disusun pada tahun 2012 dengan
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BAB III. ISU STRATEGIS MITIGASI
DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

Isu strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi penting karena
skema NDC berbasiskan pada prinsip Common but Differentiate Responsibility
and Respective Capabilities (CBDR & RC). Oleh karena itu, dalam implementasi
NDC Subnasional, konteks lokal menjadi penting, untuk memastikan bahwa
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan sesuai dengan kondisi
lingkungan, sosial, dan ekonomi wilayah. Selain itu, juga selaras dengan prioritas
pembangunan wilayah, yang tentunya memuat tantangan khusus atau isu
strategis pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya pelingkupan dan perumusan
arah kebijakan dan strategi mitigasi dan adaptasi dalam Road Map MAPI Provinsi
Maluku didasarkan pada kondisi lokal aspek pilar pembangunan berkelanjutan
yaitu lingkungan, sosiaal, dan ekonomi, serta
isu strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Provinsi Maluku. Berikut
ini adalah isu strategis yang dirangkum dalam proses identifikasi dan perumusan
dengan mempertimbangkan konteks Strategi Implementasi NDC Nasional dengan
9 program strategisnya. Pertimbangan lainnya yaitu Konsep Implementasi NDC
dengan 5 komponen utama yaitu Mitigasi, Adaptasi serta Lost & Damage, Means
of Implementation (Pendanaan, Teknologi, Capacity Building), MeasurementReporting-Verification Gas Rumah Kaca (MRV GRK), dan Transparency Framework
(antara lain termasuk National/Subnational Communication dan National Stock
Taking).
3.1

Isu Strategis Mitigasi Gas Rumah Kaca

Berdasarkan sektor NDC, upaya pengurangan emisi gas rumah kaca perlu
disesuaikan dengan ruang lingkup sumber emisi yang dikategorikan dalam lima
Sektor NDC , yaitu Energi, Limbah, Industrial Process and Product Uses (IPPU),
Pertanian, dan Kehutanan. Isu sentral mitigasi di Provinsi Maluku yaitu dinamika
pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi dengan berbagai implikasinya.
Berdasarkan dokumen RAD GRK Provinsi Maluku, kuota emisi pada tahun
2020 sebesar 27,65 juta ton CO2 ekuivalen, dan dengan level penurunan emisi
sebsar 26% pada tahun 2020, ditargetkan reduksi emisi sebesar 7,19 juta ton,
dan pada level 41% ditargetkan sebesar 11,33 juta ton. Dalam konteks NDC
Subnasional, isu strategis perlu diidentifikasi lebih cermat, untuk memastikan
bahwa upaya mitigasi pada saat yang bersamaan juga mendorong peningkatan
kesejahteraan masyarakat, yang tercakup ke dalam peningkatan kondisi ekonomi
dan pembangunan manusia. Hasil rumusan isu strategis mitigasi GRK terdapat
pada Tabel 4.
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Tabel 4. Isu Strategis Mitigasi Dalam Implementasi NDC Provinsi Maluku

Sektor NDC
1. Energi

Isu Strategis Mitigasi Provinsi Maluku
• Pertumbuhan sarana transportasi dan kendaraan
bermotor
• Energi Baru Terbarukan
• Rasio Elektrifikasi

2. Limbah

• Peningkatan timbulan sampah di TPS dan TPA
• Open Dumping di TPA
• Penanganan limbah cair
• Pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle (3R)
- Pertumbuhan industri pengolahan

3. IPPU
4. Pertanian

• Kebutuhan lahan pertanian untuk pangan
• Penggunaan pupuk anorganik
• Pertumbuhan jumlah ternak

5. Kehutanan

• Deforestasi
• Lahan kritis
• Pranata adat

3.1.1. Sektor NDC Energi
Dalam sektor NDC Energi, tidak banyak berbeda dengan wilayah lainnya di
Indonesia, peningkatan penduduk yang diikuti dengan peningkatan kebutuhan
sarana transportasi termasuk kendaraan pribadi, baik mobil maupun motor
mendorong meningkatnya konsumsi bahan bakar fosil. Sarana transportasi yang
masih mengandalkan bahan bakar minyak dan masih jauh dari penggunaan
energi terbarukan semakin mendorong potensi peningkatan emisi. Disisi
lain, kebutuhan listrik yang terus bertambah, karena upaya peningkatan rasio
elektrifikasi maupun kebutuhan listrik perkapita yang juga meningkat menjadi
isu strategis dalam konteks mitigasi di sektor NDC Energi. Bahan Bakar Minyak
(BBM) menjadi jenis bahan bakar dominan di Maluku dengan pangsa pasar 80%
pada tahun 2013, dengan pertumbuhan 4,5% per tahun. Sedangkan pangsa
kebutuhan listrik pada tahun 2013 sebesar 11% dengan laju pertumbuhan
6,5% per tahun. Rasio elektrifikasi di Provinsi Maluku masih berada dibawah
100%, serta lebih rendah dari nasional, yaitu 81,70% (Gambar 11). Untuk
memenuhi kebutuhan listrik yang terus menigkat karena pertumbuhan
penduduk, beberapa pembangkit listrik dengan energi terbarukan yang dapat
dibangun di Provinsi Maluku antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU),
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Mini
Hidro (PLTMH), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
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Sumber: Bappeda (2015)
Gambar 11. Rasio Elektrifikasi (%) Tahun 2014 Maluku dan Nasional

3.1.2. Sektor NDC Limbah
Sektor NDC Limbah juga tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk, yaitu
dengan memberikan kontribusi pada peningkatan jumlah sampah, selain itu
dengan semakin meningkatnya PDRB perkapita juga mendorong peningkatan
produksi sampah perkapita. Emisi utama sektor NDC Limbah berasal dari
pembakaran dan open dumping di TPA, dan kondisi ini juga terjadi di Provinsi
Maluku. Dengan wilayah kepulauan yang luas lautan lebih besar dari daratan
menjadi daya tarik tersendiri bagi siapapun yang baru pernah sampai di
Provinsi Maluku. Namun ada fenomena lain dibalik kecantikan pantai maupun
lingkungan. Sampah plastik menjadi penghias pesisir maupun teluk serta
saluran drainase dihampir seluruh wilayah yang ada di Provinsi Maluku. Sampah
plastik menjadi ancaman terbesar bagi Provinsi Maluku, selain merusak tanah
tapi juga merusak sungai dan laut.
Kesadaran masyarakat sangat rendah dalam mengelola sampah, sehingga
persoalan sampah tetap terus bertambah. Sampah yang bermuara dilaut maka
dipastikan terumbu karang akan rusak maupun menjadi ancaman bagi populasi
ikan. Banyak ikan yang harus memakan sampah plastik dan akhirnya mati.
Demikian juga dengan limbah padat dan cair, baik limbah domestik maupun
limbah industri (home industry) masih menjadi persoalan penting. Badan air
menjadi tempat buangan sementara dan berakhir di laut. Drainase sudah
bukan lagi penampung air hujan tapi berubah menjadi tempat penampungan
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air limbah. Kondisi Maluku yang berbukit ataupun landai di beberapa wilayah
membuat limbah menjadi ancaman bagi lingkungan. Limbah yang masuk
langsung ke tanah akan mencemari air tanah dan yang tidak terkelola dengan
baik akan menyebabkan polusi udara. Sarana pengolahan air limbah yang
diamanatkan oleh Kementrian PUPR belum dijalankan disemua kabupaten/kota
di Provinsi Maluku. Baru ada di Kota Ambon namun belum maksimal dijalankan
karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan sarana tersebut.
Permasalahan pengelolan sampah dan limbah di Provinsi Maluku secara umum
didominasi pada isu kesadaran masyarakat dan ketersediaan fasilitas.
3.1.3. Sektor NDC Industri
Sektor industri akan tumbuh berjalan bersamaan dengan pertumbuhan
ekonomi, khususnya dalam masa transisi dari perekonomian primer yang
berbasis sektor pertanian maupun pertambangan menuju perekonomian yang
berbasis sektor industri. Kondisi ini tentu mendorong potensi peningkatan emisi
di sektor NDC Industri. Meskipun dominasi emisi dari industri semen secara
nasional tidak tercermin di Provinsi Maluku, namun proses dan penggunaan
barang-barang industri tetap akan menjadi sumber emisi. Pada periode 20122014, industri pengolahan di Provinsi Maluku mengalami pertumbuhan yang
terutama industry makanan dan pakaian yang didominasi industri non formal.
Jumlah industri pengolahan terbanyak yaitu industri makanan non formal yang
mencapai 1.762 industri pada tahun 2014 (Tabel 5).

dan sumber mata pencaharian menjadi faktor utama tekanan terhadap hutan.
Selain lahan pertanian itu sendiri, penggunaan pupuk anorganik juga menjadi
sumber emisi. Teknik pertanian maupun perkebunan yang masih menggunakan
pupuk anorganik menjadi sumber emisi di sektor NDC Pertanian.
Produksi padi tahun 2014 sebesar 102.761 ton Gabah Kering Giling mengalami
peningkatan sebesar 926 ton (0,91 persen) dibanding tahun 2013 (Tabel 6).
Peningkatan produksi padi terjadi karena adanya peningkatan produktivitas di
Kabupaten Maluku Tengah, Buru, dan Seram Bagian Barat. Kenaikan produksi
padi tahun 2014 terjadi pada subround Januari-April sebesar 23.833 ton (61,22
persen) dan Subround Mei-Agustus sebesar 3.918 (20,93 persen). Sementara
pada subround September-Desember mengalami penurunan produksi sebesar
26.825 ton (60,71 persen) dibanding produksi pada subround yang sama tahun
2013 (year-on-year).
Tabel 6. Luas Panen Padi Provinsi Maluku Tahun 2010-2014

Tabel 5. Jumlah Industri Pengolahan di Provinsi Maluku

Uraian

2012

2013

2014

Industri Makanan (Perusahaan)
Formal

552

569

590

1.460

1.607

1.762

Formal

326

331

335

Non Formal

887

927

965

Non Formal
Industri Pakaian (Perusahaan)

Sumber: BPS Provinsi Maluku (2015)

3.1.4. Sektor NDC Pertanian
Perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi lahan pertanian menjadi isu
utama di setiap wilayah pembangunan, khususnya yang masih mengandalkan
sektor lahan dan pangan. Kebutuhan pangan maupun pendapatan akan
mengakibatkan tekanan terhadap hutan dan lahan. Permukiman karena
pertumbuhan penduduk akan menekan lahan pertanian, dan kebutuhan pangan
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Sumber: BPS Provinsi Maluku (2015)
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3.1.5. Sektor NDC Kehutanan

3.2

Sektor NDC Kehutanan di Provinsi Maluku, secara umum tidak berbeda
dengan kondisi ekosistem hutan di Indonesia, yang terdeforestasi karena
pengelolaan hutan yang tidak lestari maupun perubahan penggunaan lahan
menjadi lahan pertanian. Dengan kawasan hutan seluas 3,919 juta hektar (SK
Menteri Kehutanan nomor 854/Menhut-II/2014), selama tahun 2013-2014,
total deforestasi mencapai 912,2 ha/tahun dengan rata-rata dari tahun 20092011 adalah 908,8 ha/tahun, yang antara lain disebabkan oleh pembangunan
infrastruktur, kebijakan pemekaran wilayah, serta alih fungsi kawasan hutan
untuk mengakomodir kebutuhan ruang dalam pembangunan.

Identifikasi sektor prioritas pembangunan daerah yang terdampak perubahan
iklim merupakan langkah awal dalam merumuskan isu strategi adaptasi perubahan
iklim sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P33/2016
tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.

Selain itu, lahan kritis (Gambar 12) juga tersebar di 429 unit Daerah Aliran Sungai
(DAS). Kondisi ekosistem di Provinsi Maluku mengakibatkan pada umumnya
kahan kritis ditumbuhi pohon-pohon kayu putih seperti di Pulau Buru, serta
padang alang-alang di Pulau Seram, dan savanna yang tersebar di Kabupaten
Maluku Tenggara Barat. Meluasnya lahan kritis di Provinsi Maluku umumnya
disebabkan oleh faktor agroklimat, yaitu musim kemarau yang berkepanjangan
dan faktor edafis, yaitu kurangnya unsur hara dalam tanah karena pencucian
tanah atau erosi, serta tanah-tanah yang memiliki kandungan mineral yang
tinggi seperti di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Gambar 12. Lahan Kritis di Provinsi Maluku Tahun 2016
(Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, 2016)
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Isu Strategis Adaptasi Perubahan Iklim

Proyeksi masa depan perubahan suhu udara rata-rata di wilayah Maluku
menunjukkan kenaikan suhu udara antara 0,50C sampai 1,50C sehingga suhu
minimum di Provinsi Maluku memiliki kecenderungan meningkat. Berdasarkan
pengamatan BMKG dari tahun 1981-2010 didapatkan kecenderungan panjang
musim kemarau yang cenderung tetap, namun ada peningkatan rata-rata curah
hujan dengan jumlah hari hujan lebat yang cenderung berkurang. Perubahan
pola curah hujan berdasarkan data-data tersebut memberikan gambaran bahwa
beberapa daerah akan semakin basah atau semakin kering dan potensi terjadinya
kekeringan di musim kemarau maupun banjir di musim penghujan akan semakin
meningkat.
Rata-rata curah hujan diproyeksikan meningkat terutama selama masa transisi
pada bulan-bulan Maret, April, dan Mei, serta di musim penghujan pada bulanbulan November dan Desember (skenario emisi RCP4.5 dan RCP6.0). Pada musim
kemarau, rata-rata curah hujan diproyeksikan meningkat dibanding data baseline
(historis). Proyeksi ini sama dengan kondisi scenario emisi RCP8.5 untuk kurun
waktu 2011-2040. Sedangkan untuk eriode waktu berikutnya (2041-2070 dan
2071-2100) mengikuti kecenderungan data baseline. Secara spasial, curah hujan
rata-rata tahunan diproyeksikan meningkat di bagian utara Indonesia di Sumatra,
Kalimantan dan Papua. Kenaikan curah hujan rata-rata lebih tinggi terjadi di
bagian timur Indonesia terutama di Papau dan Kalimantan. Sebaliknya, di bagian
selatan Indonesia (Nusa Tenggara, bagian selatan Jawa) diproyeksikan curah
hujan rata-rata tahunan mengalami penurunan. Curah hujan rata-rata bulanan
juga diproyeksikan meningkat di bagian timur Indonesia. Hal ini kontras dengan
wilayah di bagian barat Indonesia terutama di bagian selatan Jawa, bagian selatan
Kalimantan dan Sumatra di mana diproyeksikan curah hujan rata-rata bulanannya
terutama pada musim kemarau akan menurun. Penurunan terbesar diproyeksikan
terjadi pada bulan-bulan Agustus dan September.
Suhu permukaan laut juga memiliki kecenderungan semakin meningkat,
sehingga mempengaruhi pertumbuhan klorofil dan berdampak kepada produksi
perikanan serta pemutihan terumbu karang di beberapa lokasi wisata. Rerata
tinggi gelombang sampai tahun 2045 di perairan Maluku diperkirakan akan
mengalami kenaikan sekitar 1-2.5 Meter dari kondisi sekarang, sehingga juga
dapat mempengaruhi jalur pelayaran dan perikanan.
Tinggi gelombang di Laut Banda, Laut Sulawesi, Selatan Jawa, barat Sumatra dan
bagian selatan Laut Tiongkok Selatan dirpoyeksikan semakin menguat. Penguatan
kecepatan angin di Laut Banda, pantai utara Pulau Jawa, Sulawesi dan Laut Flores
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menghasilkan tinggi gelombang yang lebih tinggi dibandingkan dengan data
historis. Hasil proyeksi dan analisa terhadap 1% kejadian terjadinya gelombang
ekstrim yang tinggi hanya menunjukkan adanya peningkatan tinggi gelombang
ekstrim kurang dari 1.0 meter. Dalam kondisi nyata, akan ada kemungkinan naik
lebih dari 1.5 meter, baik karena perubahan kecepatan angin lokal dan regional
yang disebabkan oleh variabilitas iklim yang lebih sering dibandingkan hasil
proyeksi model, dan kenaikan permukaan laut akibat pemanasan global.
Secara umum kenaikan suhu permukaan laut (SPL) diperkirakan meningkat sebesar
0.250C/dekade hingga 2040. Tingkat kenaikan tertinggi kemungkinan akan terjadi
di Laut Tiongkok Selatan dan Selat Karimata yang mencapai 0.50C/dekade.
Tingkat kenaikan SPL di Laut Jawa, Laut Banda, Laut Sulawesi dan laut sekitarnya
berkisar antara 0.2 hingga 0.30C/dekade. kenaikan permukaan laut juga bervariasi
dari 0.6 cm/th sampai 1.2 cm/th. Kenaikan permukaan laut tertinggi diproyeksikan
akan terjadi di Laut Tiongkok Selatan, sementara di wilayah lain bervariasi dari 0.7
cm/th sampai 1.0 cm/th. Oleh karena itu, permukaan laut di Perairan Indonesia
kemungkinan akan meningkat lebih dari 30cm untuk rentang waktu selama 40
tahun.
Berdasarkan informasi dan penjelasan diatas, perubahan iklim memberikan
paparan turunannya, yaitu kenaikan suhu udara, kekeringan, hujan ekstrim,
perubahan pola musim, kenaikan permukaan air laut, dan angin kencang.
Selanjutnya sektor adaptasi Provinsi Maluku ditetapkan berdasarkan pada cross
cutting issues paparan derivatif perubahan iklim dan serta bidang strategis
pembangunan wilayah di Provinsi Maluku. Sektor adaptasi perubahan iklim di
Provinsi Maluku meliputi : perikanan tangkap, pariwisata, air bersih, pertanian/
pertanian, kehutanan, perhubungan laut, dan bencana.
Tabel 7. Isu Strategis Adaptasi Berbasis Paparan Perubahan Iklim dan Bidang
Strategis Pembangunan
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3.2.1. Sektor Adaptasi Perikanan
Perikanan Tangkap sangat rentan terhadap perubahan cuaca ekstrim. salah
satu dampak dari perubahan iklim global terhadap bidang perikanan tangkap
adalah terjadinya fenomena El Nino (meningkatnya suhu samudera pasifik) dan
La Nina (menurunnya suhu samudera pasifik) yang mempengaruhi samuderasamudera di seluruh dunia.
Tabel 8. Estimasi Potensi dan Komoditas Unggulan Perikanan

Keterangan :
Ikan Pelagis Besar* Non Tuna dan Cakalang
JTB 		
: Jumlah yang diperbolehkan
TP		
: Tingkat Pemanfaatan :
( TP < 0,5 )
: Moderate, upaya penangkapan dapat ditambah;
(0,5 ≤ TP < 1 ) : Fully–exploited, upaya penangkapan dipertahankan dengan
monitor ketat;
(TP ≥ 1) : Over-exploited, upaya penangkapan harus dikurangi
Sumber: KKP (2016)
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Terjadinya fenomena tersebut mengakibatkan suhu permukaan air laut
berubah, sehingga mempengaruhi pola kehidupan ikan dan berubahnya
ruaya ikan. Perubahan suhu akan mempengaruhi zona upwelling (tempat
mencari makan) ikan dapat mengakibatkan tidak hanya penurunan, tetapi juga
pergeseran populasi spesies ikan ke laut yang lebih dingin atau panas. Selain
itu terjadinya fenomena tersebut juga mengakibatkan kenaikan gelombang
yang mempengaruhi biaya melaut nelayan, antara lain kerusakan alat tangkap.
Perubahan dan variabilitas iklim di pesisir dan laut dapat berdampak pada
ketidakpastian waktu dan lokasi terjadinya potensi perikanan tangkap nelayan
tangkap menjadi lebih sulit menyusun rencana waktu melaut dan lokasi yang
dituju. Selanjutnya ketidakpastian waktu dan lokasi terjadinya potensi perikanan
tangkap menjadi lebih sulit bagi nelayan tangkap untuk menyusun rencana
waktu melaut dan lokasi yang dituju. Permasalahan tersebut juga bertambah
mengingat dengan keterbatasan kapasitas kapal yang dimiliki nelayan guna
menjangkau fishing ground yang umumnya berada di tengah laut dan berombak
besar, yang secara umum menurunkan produktivitas nelayan. Mengantisipasi
kondisi melimpahnya atau sebaliknya menurunnya potensi perikanan tangkap
akibat faktor iklim tersebut maupun kebijakan dan strategi adaptasi perubahan
iklim pada sektor perikanan tangkap juga menjadi keterbatasan para nelayan.
Kenaikan permukaan air laut atau banjir juga akan menyebabkan gangguan dan
kerusakan pada tambak. Perubahan iklim juga dapat menyebabkan nelayan sulit
menentukan musim penangkapan dan daerah penangkapan ikan (DPI), karena
cuaca yang tidak menentu dan hal ini sangat beresiko mengubah stabilitas
ekosistem, sosial ekonomi masyarakat. Perubahan iklim juga berdampak bagi
pemutihan terumbu karang (coral bleaching) yang berperan sebagai ekosistem
penyangga habitat ikan dan biota laut yang selama ini merupakan komoditas
tangkapan nelayan. Kerusakan yang terjadi pada ekosistem pesisir seperti
terumbu karang, padang lamun dan hutan mangrove pada akhirnya akan
mempengaruhi populasi ikan dan dapat berimplikasi pada aktivitas melaut dan
perekonomian para nelayan. Kondisi ini diperburuk dengan kondisi armada
penangkapan ikan (kapal) yang masih didominasi kapal berukuran kecil (96,98
%) di bawah 10 Gross Ton. Provinsi Maluku sendiri memliki potensi sumberdaya
perikanan yang sangat besar yaitu 3.055.504 ton/tahun atau ± 1/3 dari potensi
nasional (9.931.921 ton/thn). Potensi tersebut terdapat di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) 714 (Laut Banda), WPP RI 715 (Teluk
Tomini, Laut Seram) dan WPPRI 718 (Laut Arafura, Laut Timor).
Penyusunan rencana aksi adaptasi pada sektor perikanan dan kelautan dapat
mengacu pada peta kerentanan dan risiko perubahan iklim sebagaimana pada
Gambar berikut ini.
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Gambar: Peta Kerentanan Provinsi Maluku Bidang Perikanan Tangkap

Dari peta bidang perikanan tangkap yang dianalisa menggunakan parameter
yang telah disepakati sebelumnya bersama SKDP dan Akademisi. Data-data
dari paramater tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Maluku Tengah,
Maluku Tenggara dan Maluku Barat Daya serta Kota Tual memiliki kerentanan
sangat tinggi di bidang perikanan tangkap, ini dapat dimengerti bahwa kelima
wilayah tersebut memiliki area laut yang sangat luas dan sangat bergantung
kepada hasil dari bidang perikanan tangkap dan kebanyakan nelayan di
wilayah ini masih melakukan penangkapan secara tradisional dan konvesional.
Sedangkan wilayah Pulau Buru dan sekitarnya memiliki kerentanan sedang,
mengingat Pulau Buru tidak hanya tergantung di faktor perikanan namun juga
di faktor pertanian sehingga tidak terlalu berdampak apabila menghadapi
kerentanan di bidang perikanan selain itu jumlah nelayan di wilayah ini tidak
terlalu banyak dan sistem yang digunakan untuk penangkapan sudah semi
modern dan terakhir di wilyah pulau ambon dan lease faktor kerentanan di
bidang ini masih rendah dikarenakan kota ambon dan pulau lease memiliki
sumber perikanan yang masih rendah dan sumber daya manusia dan armada
yang masih sudah modern dan tersistem.
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Dari data ancaman yang kita punya yakni peta tinggi gelombang dan sebaran
klorofil disandingkan dengan peta kerentanan diatas, di dapat analisis risiko
menggunakan matrik penentuan tingkat risiko untuk perikanan tangkap seperti
terlihat pada tabel dibawah:

Dari matrik penentuan tingkat risiko untuk bidang perikanan didapat bahwa
kabupaten Seram bagian Barat memiliki Tingkat risiko Rendah, mengingat
kabupaten ini baru terbentuk mata pencaharian utama masyarakat didominasi
oleh sektor perkebunan. Kabupaten Buru dan Kota Ambon memiliki tingkat
risiko yang sedang, ini dapat di benarkan mengingat Kota Ambon dan Kaupaten
Buru bukan sebagai penghasil utama bidang perikanan, dimana Kota Ambon
hanya menjadi pusat pemasaran ikan dari kabupaten lain di propinsi Maluku
sedangkan buru memilki luasan pertanian yang lebih tinggi dibandingkan
dengan kabupaten yang lain sehingga mata pencaharian utama masyarakat
buru adalah dalam sektor pertanian dan perkebunan Sedangkan untuk wilayah
kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku tenggara Barat, Seram
bagian Timur dan Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Buru Selatan dan Kota
Tual Memiliki tingkat Risiko yang Tinggi.

wisatawan domestik mencapai 122 ribu pengunjung dan kunjungan wisatawan
mancanegara mencapai 15 ribu. Apabila melihat perkembangan wisata di
Propinsi Maluku yang dipegaruhi obyek dan daya tarik wisata (ODTW) yang
dimiliki Provinsi Maluku cukup banyak dan bervariasi yang terdiri atas obyek
wisata alam, wisata pantai, museum, peninggalan purbakala, pusat kesenian,
pusat kerajinan. Seperti ditunjukkan dalam Gambar 13, dari dinas Pariwisata
Provinsi Maluku, daya tarik pariwisata di Provinsi Maluku masih didominasi oleh
obyek pantai dan bahari yakni sebesar 63,8% diikuti oleh daya tarik obyek
wisata sejarah 34,3% dan terakhir daya tarik obyek wisata budaya 1,8%.

Sumber: Bappeda Provinsi Maluku (2015)
Gambar 13. Daya Tarik Wisata (DTW) Provinsi Maluku

3.2.2. Sektor Adaptasi Pariwisata

Provinsi Maluku memiliki banyak lokasi pariwisata namun yang menjadi
andalan program pariwisata adalah 10 lokasi yang tersebar di kabupatenkabupaten di Provinsi Maluku. Wisata bahari dan pantai yang relatif rentan
terhadap perubahan iklim justru keduanya memiliki daya tarik terbesar di
Provinsi Maluku. Perubahan iklim berkaitan dengan beberapa isu strategis
dalam bidang pariwisata, yaitu perubahan objek pantai wisata, peningkatan
biaya operasional, berkurangnya pengunjung atau penurunan produktivitas,
dan bahkan mengalami kerusakan. Selain itu kondisi objek wisata yang belum
memperhatikan isu perubahan perubahan iklim serta isu penguasaan lahan
wisata berpotensi meningkatkan kerentanannya.

Dalam sektor pariwisata Provinsi Maluku, terlihat kunjungan wisman dan
domestik akhir 2005 sebanyak 2.164 mengalami kenaikan sebanyak 16.295 pada
tahun 2016 menunjukkan arus wisatawan yang datang ke Maluku mengalami
kenaikan yang cukup signifikan sehingga tahun 2016 dengan rata rata kunjungan

Kajian kerentanan dan risiko iklim untuk bidang pariwisata, diharapkan dapat
membantu pemerintah daerah memetakan wilayah potensi wisata di provinsi
Maluku, mencakup wilayah Kota/Kabupaten dan kemungkinan dampak dan
risiko perubahan iklim terhadap wilayah destinasi wisata, agar muncul gagasan
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dan ide pilihan adaptif perubahan iklim serta peluang peningkatan ekonomi
makro dan mikro pada bidang pariwisata.

Gambar 14. Peta Ancaman Kekeringan Terhadap Air Bersih di Provinsi Maluku
(Sumber: USAID, 2017)
Gambar : Peta Kerentanan Bidang Pariwisata di Provinsi Maluku

3.2.3. Sektor Adaptasi Air Bersih
Maluku terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota namun yang memiliki PDAM
hanya 7 yakni di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram
Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat,
Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara serta Kota Tual. PDAM
Langgur melayani di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Sementara
di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten
Maluku Barat Daya belum memiliki PDAM. Di Kota Ambon selain PDAM ada
juga PT. Dream Success Airindo (DSA). Namun kalau ditelusi dengan seksama
masih belum semua masyarakat yang berada di Kota/Kabupaten berada dalam
jangkauan layanan PDAM atau PT.DSA.
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Terdapat juga Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) yang di bangun oleh
di Pekerjaan Umum di tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten. Layanan air
minum yang dilakukan oleh PDAM atau PT. DSA ini terkendala saat kemarau
berkapanjangan karena sangat mempengaruhi debit air. Sumber air yang
ada berasal dari mata air, sumur bor dan sumur dalam. Jika ini tidak dikelola
dengan baik maka mungkin beberapa tahun kedepan masyarakat dapat
mengalami ancaman kekeringan (Gambar 14). Ketika terjadi Elnino tahun 2016,
masyarakat kota Ambon sudah mengalami kekurangan air sehingga BPBD
harus mendistribusikan air ke pada masyarakat di wilayah yang mengalami
kekeringan. Pada prinsipnya belum optimalnya pengelolaan air bersih menjadi
isu sentral sektor adaptasi air bersih, dan berimplikasi pada beberapa isu
strategis lainnya yaitu krisis kekurangan air bersih (kuantitas dan kontinuitas),
pemcemaran sumber air (kualitas), dan intrusi air asin.
Penyusunan rencana aksi adaptasi pada sektor ini dapat mengacu pada peta
risiko perubahan iklim sebagaimana pada Gambar berikut ini.
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Gambar: Peta Kerentanan Kekurangan Air bersih kondisi sekarang (kiri) dan
Proyeksi 2030-2040 (kanan)

Pemetaan Risiko kekurangan air bersih di Provinsi Maluku (pada kondisi
sekarang) memnujukkan tidak terdapat bahaya kekurangan air. Hasil yang sama
juga didapatkan untuk kondisi masa mendatang, dengan pengecualian di Kab.
Maluku Barat daya (Pulau Wetar). Iklim di Pulau Wetar hampir sama dengan
iklim di Provinsi Nusa Tenggara Timur (yang identik dengan curah hujan yang
rendah dan mengalami penurunan curah hujan di masa mendatang). Selain
itu, berdasarkan hasil studi lapangan kekurangan air bersih pernah terjadi di
Kota Ambon. Hal ini menandakan belum optimalnya penggunaan air tanah
untuk penyediaan air bersih (karena secara teoritis, jumlah cadangan air tanah
yang tersedia di Kota Ambon akan cukup memenuhi kebutuhan air kota ini
sepanjang tahun).

sumber daya lahan dan air serta infrastuktur terutama irigasi yang menyebabkan
terjadinya ancaman kekeringan dan banjir yang berdampak pada penurunan
produktivitas bahkan gagal panen. Padahal disisi lain kebutuhan lahan untuk
pemukiman, industri, pariwisata dan transportasi serta pertanian terus semakin
meningkat, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk di propinsi maluku
yang mencapai 2,8 % setiap tahunnya, jauh di atas rata-rata pertumbuhan
penduduk nasional. Ancaman kekeringan akibat perubahan iklim dapat dilihat
dalam Gambar 15. Propinsi Maluku yang memiliki sektor unggulan pertanian
dan perkebunan diantaranya pertanian sawah, pertanian sawah di Propinsi
Maluku berdasarkan data dari dinas ketahanan pangan Propinsi Maluku tahun
2015, propinsi maluku memiliki hasil pertanian sebesar 15 ribu ton dimana
kabupaten yang paling banyak menyumbang hasil pertanian padi adalah
kabupaten Maluku Tengah dengan produksi pertanian mencapai 7 ribu ton
diikuti oleh pulau buru yang mencapai 4 ribu ton. Sebagai gugusan pulau kecil,
kenaikan air laut juga berdampak pada berkurangnya luas lahan pertanian atau
areal produksinya.

3.2.4. Sektor Adaptasi Pertanian/Perkebunan
Perubahan Iklim merupakan salah satu ancaman yangs angat serius terhadap
bidang pertanian dan hal ini berpotensial mendatangkan masalah baru bagi
keberlanjutan peroduksi pangan dan sistem produksi di masa sekarang dan
masa akan datang. Pengaruh perubahan iklum terhadap sektor pertanian
bersifat multi dimensional mulai dari sumber daya, infrastuktur, sistem,
hingga aspek ketahanan dan kemandirian pangan yang berefek kepada tinkat
kesejahteraan para petani dan masyarakat pada umumnya. Ancaman dalam
bidang pertanian potensi kerugian dan keuntungan baik secara fisik maupun
sosial ekonomi yang disebabkan oleh perubahan iklim. Perubahan pola hujan
serta kejadian iklim ekstrem beberapa tahun terakhir di propinsi maluku
menjadi ancaman nyata terhadap di bidang pertanian, perubahan pola hujan
menyebabkan pergeseran awal musim hujan dan perubahan pola curah hujan
di beberapa wilayah di Provinsi Maluku.
Perubahan pola curah hujan menjadi ancaman utamanya, namun selain itu
perubahan iklim akan berdampak terhadap pengurangan dan penurunan
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Gambar 15. Peta Ancaman Kekeringan Terhadap Pertanian di Provinsi Maluku
(Sumber: USAID, 2017)

Tentu sebagai wilayah pulau-pulau kecil yang rentan terhadap perubahan iklim
juga berimplikasi pada kerawanan pangan, kemiskinan apalagi adanya faktor
lemahnya pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, minat generasi
muda dalam bidang pertanian, serta potensi peningkatan hama dan penyakit
akibat perubahan iklim.
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Penyusunan rencana aksi adaptasi pada sektor ini dapat mengacu pada peta
risiko perubahan iklim sebagaimana pada Gambar berikut ini.

lahan dan sumber daya alam untuk berbagai usaha masyarakat yang terjadi
pada hampir seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Maluku, telah
mendorong alih fungsi kawasan hutan untuk mengakomodir kebutuhan ruang
pembangunan. Berbagai program adaptasi sektor kehutanan yang dilakukan
antara lain melalui pembangunan Kesatuan Pegelolaan Hutan (KPH). Keamanan
dan perlindungan hutan serta sosialisasi yang diarahkan pada masyarakat
yang terlibat langsung dalam pengelolaan hutan dan hasil hutan. Pengelolaan
hutan secara lestari merupakan pengelolaan hutan yang mempertimbangkan
keseimbangan tingkat produksi dengan daya dukung lingkungan dan sosial.
Untuk itu Pemerintah Daerah terus mendorong semua unit pengelola hutan
yang berada di Provinsi Maluku agar secara serius dapat mengelola hutan
dengan mengedepankan asas kelestarian dan mengoptimalkan fungsi hutan
(lindung, konservasi dan produksi) serta turut terlibat dalam pengurangan
emisi gas rumah kaca.
Penyusunan rencana aksi adaptasi pada sektor kehutanan diharapkan diawali
dengan melakukan kajian kerentanan dan peta risiko perubahan iklim terkait
fungsi hutan sebagai fungsi ekologi dan fungsi sosial ekonomi.
3.2.6. Sektor Adaptasi Perhubungan Laut

Peta risiko pertanian padi yang dapat dililhat pada gambar yang dihasilkan
melalui pengolahan GIS dengan membuat tumpang susun peta kerentanan
dan ancaman pertanian. Peta risiko dibuat untuk kondisi saat ini dan kondisi
proyeksi. Dari peta dibawah terlihat daerah pertanian yang berisiko tinggi
adalah: Pulau Wetar, Aru, Kei, Jamdena dan Seram Barat. Namun demikian
risiko pertanian di Maluku tidak terlalu parah karena rata rata curah hujan tidak
banyak turun. Dari segi penghasilan masyarakat juga masih ada alternatif:
petani di Maluku juga bisa merangkap menjadi nelayan. Jadi ketika musim
sedang tidak ramah untuk bertani maka mereka bisa mencari ikan dilaut.
3.2.5. Sektor Adaptasi Kehutanan
Total luas kawasan hutan di Provinsi Maluku berdasarkan SK Menteri
Kehutanan Nomor: 854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, adalah
seluas 3.919.617 ha. Penutupan lahan di Provinsi Maluku, untuk kelas berhutan
seluas 70 %, sedangkan untuk kelas tidak berhutang seluas 30% dari luas
daratan. Dari tahun 2000 sampai sekarang, kondisi kawasan hutan di Provinsi
Maluku mengalami perubahan penutupan cukup signifikan yang diakibatkan
oleh berbagai dinamika kehidupan masyarakat yang memanfaatkan dan
menggunakan kawasan hutan, pertambahan penduduk, kebijakan pemekaran
wilayah, pembangunan infrastruktur (fasilitas umum dan sosial), pemanfaatan
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Provinsi Maluku yang memiliki ribuan pulau yang tersebar 11 kabupaten/
kota, perhubungan laut menjadi faktor penting dalam memfasilitasi hubungan
antar pulau di Provinsi Maluku. Dengan berbagai ancaman cuaca ekstrem
yang menganggu sistem pelayaran terutama di periode Desember - Januari
- Februari - Maret yang mengalami kenaikan gelombang tinggi rata-rata 2,5
meter. Cuaca ekstrem menjadi ancaman perpindahan penduduk sebanyak
109.964 Jiwa setiap tahunnya dan juga menganggu jalur distribusi logistik
antar pulau. Sistem konekstivitas antar pulau harus menjadi prioritas utama
dalam pembangunan di Provinsi Maluku di masa akan datang. Selama ini
Provinsi Maluku sudah melakukan berbagai upaya dalam bidang perhubungan
laut dengan menerapkan sistem Gugus Pulau dalam dokumen RTRW Provinsi
Maluku, namun sistem gugus pulau belum memasukkan faktor cuaca dan
iklim sebagai salah satu faktor penghambat dalam bidang perhubungan
laut. Potensi gangguan konektivitas dan mobilitas penduduk sebagai
dampak perubahan iklim menjadi isu sentral pada bidang perhubungan laut.
Kondisi ini berimplikasi pada gangguan transportasi, kerusakan infrastruktur
maupun sarana transportasi, serta gelombang tinggi yang menjadi hambatan
transportasi.
Dalam mempersiapkan konektivitas antar pulau yang beradaptasi dengan
perubahan cuaca dan iklim, pemerintah maluku perlu menerapkan sistem
Integrated Coastal Management (ICM) merupakan salah satu pendekatan
pengelolaan terintegrasi yang menghubungkan kawasan daratan (river basin),
pesisir dan lautan dalam suatu sistem (tata ruang), sistem ini memberikan
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membentuk suatu manajemen yang kuat dalam pengembangan ekonomi
yang berkelanjutan melalui transformasi green dan blue ekonomi dan sistem
ini tidak hanya menhubungkan daratan, pesisir dan laut tapi juga integrasi
antar pulau-pulau kecil. Melalui konektivitas antar pulau, Provinsi Maluku akan
mampu membangun ekonomi rakyat disetiap kawasan. Basis teknologi tentu
akan mempermudah pembangunan sistem integrasi antar pulau tersebut. ICM
dapat dikembangkan berdasarkan basis sistem teknologi yang tepat, sehingga
tidak mengganggu peruntukkan kawasan oleh alam. Peran teknologi sangat
penting dalam bidang kemaritiman, tanpa teknologi biaya yang dikeluarkan
untuk membangun suatu sistem kemaritiman yang kuat akan sangat mahal dan
belum tentu berhasil sesuai tujuan pembangunannya.

Gambar: Peta Kerentanan Sektor Perhubungan Laut di Provinsi Maluku

Garis merah adalah alur pelayaran yang rentan, karena jalur pelayaran tersebut
digunakan oleh banyak kapal dengan volume penumpang yang besar.
Pada masa mendatang jumlah alur pelayaran dan volume penumpang akan
bertambah. Dengan menggunakan data proyeksi cuaca di masa akan datang
dan jumlah penumpang yang semakin naik, Berikut adalah peta kerentanan
perhubungan laut untuk masa mendatang.

Gambar 16. Peta Pembangunan Sarana Transportasi di Provinsi Maluku
(Sumber: USAID, 2017)

Penyusunan rencana aksi adaptasi pada sektor ini dapat mengacu pada peta
kerentanan perubahan iklim sebagaimana pada Gambar berikut ini.

Gambar: peta proyeksi Kerentanan pelayaran di Provinsi Maluku
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Peta kerentanan nantinya perlu dioverlay dengan peta ancaman seperti
peta tinggi gelombang serta jalur pelayaran maka di dapat analisis risiko
menggunakan matrik penentuan tingkat risiko untuk didapat bahwa jalur
pelayaran yang akan memiliki dampak terhadap perubahan jalur serta
munculnya jalur-baru serta lokasi-lokasi alternatif lainnya guna mengurangi
dampak risiko pelayaran di propinsi Maluku.
3.2.7. Sektor Adaptasi Bencana (Banjir & Longsor)
Tidak berbeda dengan banyak wilayah lainnya di Indonesia, frekuensi dan
intensitas kejadian bencana hidrometeorologis (banjir, longsor, angin puting
beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang) menjadi
isu sentral sektor bencana dalam upaya adaptasi perubahan iklim. Dalam
kelembagaan Bappeda Provinsi Maluku telah menginisiasi Rencana Aksi Derah
Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) dan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD). Maluku juga menginisiasi Rencana Penanggulangan Bencana
Daerah (RPBD) Provinsi Maluku. Namun demikian masih diperlukan koordinasi
dan sinkronisasi yang lebih baik diantara para pemangku kepentingan di
daerah sehingga untuk dapat membangun sinergi dalam wujud sebuah satu
kebijakan yakni RAD API-Pengurangan Risiko Bencana (RAD API-PRB).
Sedangkan pada aspek kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan
BPBD Provinsi Maluku dibentuk pada tahun 2011. Namun sebagai lembaga/
badan koordinasi, komando dan pelaksana di bidang penanggulangan
bencana, BPBD perlu mendapatkan dukungan dan penguatan kapasitas
khususnya dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi, sehingga bisa
membangun koordinasi BLHD dengan instansi terkait dalam menghadapi
ancaman dampak perubahan iklim. Sedangkan dalam aspek pendanaan
untuk aksi mitigasi dan adaptasi, tingkat kesadaran Pemerintah daerah untuk
mengalokasikan anggaran penanganan bencana baik iklim maupun non iklim
masih rendah. Sebagian Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana tersebut
tidak sampai 1 persen dari total dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).

Penyusunan Rencana Aksi Pengurangan Risiko bencana dapat mempertimbangan
hasil kajian risiko sebagaimana disampaikan pada tabel berikut.
Tabel 9. Tabel Perbandingan Tingkat Resiko Tahun 2011 dan 2015 Provinsi Maluku
(KRB Provinsi Maluku 2016)

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tingkat Risiko
Tahun 2011
Banjir
Sedang
Banjir Bandang
Gelombang Ekstrim dan Abrasi Tinggi
Kekeringan
Sedang
Letusan Gunung Api
Tinggi
Cuaca Ekstrim
Rendah
Tanah longsor
Rendah
Gempa bumi
Rendah
Tsunami
Tinggi
Epidemi dan Wabah Penyakit
Sedang
Kegagalan Teknologi
Kebakaran Hutan dan Lahan
Tinggi
Jenis Bencana

Tingkat Risiko
Tahun 2015
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sedang
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sedang
Tinggi
Tinggi

Dari tabel di atas dapat dilihat peningkatan, kesamaan, dan penurunan tingkat
risiko bencana dari tahun 2011 dengan tahun 2015. Detail perubahan tersebut
dapat dilihat pada bencana-bencana berikut:
1.

Peningkatan potensi risiko bencana terlihat pada bencana banjir, banjir
bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, tanah longsor, gempa bumi,
dan kegagalan teknologi. Peningkatan risiko bencana terjadi karena
peningkatan bahaya, dan kerentanan dari tahun 2011 dan 2015.

2. Tingkat risiko tetap terjadi pada bencana gelombang ekstrim dan abrasi,
tsunami, epidemik, dan wabah penyakit, serta kebakaran hutan dan lahan.
3. Penurunan tingkat risiko terjadi pada bencana letusan gunung api.
Kajian kerentanan dan risiko iklim akan fokus mengkaji bidang penanggulangan
bencana banjir, dengan pertimbangan bahwa banjir adalah kejadian jenis
bencana yang paling sering terjadi hampir di seluruh daerah Provinsi Maluku,
serta menimbulkan kerugian yang besar.

54

Working Paper
Road Map - Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Maluku

Working Paper
Road Map - Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Maluku

55

BAB IV. ARAHAN KEBIJAKAN MITIGASI
DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

Arahan Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Maluku adalah
bentuk Arahan Kebijakan Implementasi NDC Subnasional Provinsi Maluku yang
berpedoman pada Strategi Implementasi NDC Nasional yang telah disusun oleh
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Arahan Kebijakan Mitigasi
dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Maluku terdiri atas 9 bidang strategis
mitigasi dan adaptasi yang meliputi (1) pengembangan ownership dan komitmen,
(2) pengembangan kapasitas, (3) kondisi pemungkin, (4) penyusunan kerangka
kerja dan jaringan komunikasi, (5) kebijakan satu data GRK, (6) penyusunan
kebijaka, rencana, dan program, (7) penyusunan pedoman implementasi NDC,
(8) implementasi NDC, dan (9) pemantauan dan review NDC. Berdasarkan pada
Strategi Implementasi NDC Nasional serta mempertimbangkan isu strategis
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan konteks ekologis, sosial, dan ekonomi
wilayah Provinsi Maluku disusun arahan kebijakan implementasi NDC Subnasional
Provinsi Maluku periode tahun 2017-2030.
Tabel 9. Arahan Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Maluku

Bidang Strategis
Mitigasi dan Adaptasi
Subnasional
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Arahan Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim Provinsi Maluku

Pengembangan
Ownership dan
Komitmen

Pengembangan ownership dan komitmen
Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan para
pihak, yaitu legislatif, pakar dan akademisi,
organisasi masyarakat sipil, sektor swasta berbasis
kondisi ekosistem, sosial, dan ekonomi Provinsi
Maluku

Pengembangan
Kapasitas

Pengembangan kapasitas sistem, kelembagaan, dan
individu, serta teknologi di Provinsi Maluku, meliputi
(1) perhitungan emisi sektor NDC, (2) Pembuatan
model NDC Provinsi untuk proyeksi emisi BAU
dan skenario NDC Subnasional unconditional
dan conditional, (3) NDC Subnasional, (4) Review
dan MRV NDC Subnasional, dan (5) Integrasi
NDC Subnasional ke dalam tata ruang dan sistem
perencanaan pembangunan daerah Provinsi Maluku,
serta rencana strategis provinsi lainnya.
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Bidang Strategis
Mitigasi dan Adaptasi
Subnasional

Arahan Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim Provinsi Maluku

Kondisi Pemungkin

Kondisi pemungkin NDC Subnasional Provinsi
Maluku, yaitu (1) KLHS RTRW, RPJMD, KLHS
Penetapan kawasan Hutan, Kesatuan Pengelolaan
Hutan (KPH), termasuk KLHS Kebijakan, Rencana,
dan Program utama lainnya yang berpotensi
memberikan dampak terhadap lingkungan, sosial,
dan ekonomi, (2) KLHS Kebijakan Energi dan Tenaga
Listrik, dan (3) Penyusunan Regional Strategy for
Sustainable Development atau RSDS Provinsi
Maluku, (4) Penguatan kelembagaan DAS dan, (5)
Penguatan kelembagaan terkait lainnya

Penyusunan Kerangka
Kerja dan Jaringan
Komunikasi

Kerangka kerja implementasi NDC Subnasional
Provinsi Maluku atau NDC Subnational
Implementation Framework diperlukan untuk
membangun koordinasi antar sektor dan wilayah
tanpa perlu membangun kelembagaan baru untuk
implementasi NDC. Komponen entitas utama
kerangka kerja implementasi NDC Subnasional
yaitu Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup (DLH),
Dinas Kehutanan, Balai PPI & Karhutla, serta
Kelompok Kerja Perubahan Iklim OPD (sektoral)
dan Kabupaten/Kota lainnya. Komponen utama
instrumen kebijakan dalam kerangka kerja, yaitu
seluruh Kebijakan, Rencana, dan Program terkait
penanganan perubahan iklim dan pembangunan
berkelanjutan. Setiap Kelompok Kerja Kerja
Perubahan Iklim menjadi focal point masing-masing
entitas bersangkutan untuk menjalin jaringan
komunikasi nasional implementasi NDC.
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Bidang Strategis
Mitigasi dan Adaptasi
Subnasional

Arahan Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim Provinsi Maluku

Kebijakan Satu Data
Mitigasi dan Adaptasi

Data emisi NDC Subnasional Provinsi Maluku
dikelola dengan konsep One Data Policy. Data dan
informasi yang diperoleh, disusun, dikumpulkan,
maupun dikomunikasikan dengan para pihak
dikelola secara terpusat dan tunggal, serta
terintegrasi kedalam sistem SIGN-SMART. One
Data emisi GRK terpusat di DJPPI untuk tingkat
nasional dan Focal Point Provinsi Maluku untuk NDC
Subnasional Provinsi Maluku. One Data Emisi GRK
memiliki 5 (lima) modul data emisi, yaitu modul
energi, limbah, Industrial Process and Product Uses
(IPPU), pertanian, dan kehutanan.

Penyusunan Kebijakan,
Rencana, Program
Intervensi

NDC perlu diintegrasikan ke dalam sistem
perencanaan pembangunan untuk menjamin
sinergi antar instansi, termasuk penganggaran.
Setiap skenario intervensi yang telah disusun
dalam model NDC Subnasional Provinsi Maluku
perlu dituangkan dalam bentuk kebijakan,
rencana, dan program (KRP) masing-masing
instansi terkait, untuk menjamin menjadi program
dan kegiatan dalam APBD. Selain itu, juga untuk
menjamin bahwa program-program yang disusun
berdasarkan skenario intervensi dalam model dapat
diimplementasikan di kondisi nyata di lapangan.
Penyusunan KRP intervensi untuk setiap sektor
dikelola melalui NDC Subnational Implementation
Framework, dengan 5 (lima) kategori bidang KRP,
yaitu KRP energi, limbah, IPPU, pertanian, dan
kehutanan.

Penyusunan Pedoman
Implementasi NDC

Pedoman Pelaksanaan NDC dan Pedoman Review/
MRV NDC Subnasional Provinsi Maluku perlu
disusun, serta diseminasi dan pelatihan untuk
penggunaannya. Mengingat di tingkat internasional
masih akan dibangun melalui proses Ad Hoc
Working Group on Paris Agreement (APA), maka
proses penyusunan pedoman dimulai dengan
penyiapan basis ilmiah, khususnya memalui jaringan
akademisi/pakar perubahan iklim di Indonesia.
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Bidang Strategis
Mitigasi dan Adaptasi
Subnasional
Implementasi NDC

Pemantauan dan
Review NDC

4.1

Arahan Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim Provinsi Maluku
Implementasi NDC dapat menggunakan APBN/
APBD maupun melalui skema pendanaan
lainnya. Tata kelola pelaksanaan NDC Subnsional
Provinsi Maluku menggunakan NDC Subnational
Implementation Framework, dengan komponen
utamanya yaitu Bappeda, DLH, Dinas Kehutanan,
Balai PPI dan Karhutla, , serta Kelompok Kerja
Perubahan Iklim OPD (sektoral) dan Kelompok Kerja
Perubahan Iklim Kabupaten/Kota. Landasan kerja
implementasi NDC Subnasional Provinsi Maluku
yaitu seluruh Kebijakan, Rencana, dan Program
terkait penanganan perubahan iklim yang tersusun
dalam NDC Subnational Implementation Framework
Provinsi Maluku.
Pemantauan dan Review NDC Subnasional Provinsi
Maluku berdasarkan prinsip Clarity, Transparency,
and Understandable (CTU), dan dilakukan secara
periodik menyesuaikan tata waktu di tingkat global,
dengan tujuan mengetahui perkembangan dan
permasalahan implementasi NDC Subnasional.
Selain itu juga untuk menerapkan prinsip CBDR &
RC (Common but Differentiate Responsibility and
Respective Capabilities) atau dalam konteks NDC
Indonesia, maka NDC Subnasional Provinsi Maluku
adalah disesuaikan dengan kondisi lokal.

Pengembangan Ownership dan Komitmen

Setelah menyerahkan First NDC Indonesia disampaikan dengan kontribusi
reduksi emisi sebesar 29% unconditional dan sampai dengan 41% conditional,
secara mendasar, implementasi reduksi emisi untuk mencapai komitmen tersebut
membutuhkan dukungan dan komitmen setiap sektor dan Subnasional. Tanpa
adanya dukungan Kementrian/Lembaga serta Pemerintah Daerah, ambisi
reduksi emisi tidak dapat direalisasikan. Membangun ownership dan komitmen
Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten menjadi landasan keberhasilan implementasi NDC.
Berasarkan Program Pengembangan ownership dan komitmen ini, Organisasi
Pemerintah Daerah (OPD) bersama para pihak, yaitu legislatif, pakar dan akademisi,
organisasi masyarakat sipil, sektor swasta perlu membangun ownership dan
menyusun komitmen Subnasional dengan memperhatikan konteks lokal yang
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dikonstruksikan dari rasionalitas ekologis, sosialogis, dan ekonomi di Provinsi
Maluku. Komitmen NDC Subnasional Provinsi Maluku ini disusun untuk selaras
dengan kerangka pembangunan berkelanjutan daerah, untuk menjamin bahwa
komitmen reduksi emisi juga mencerminkan komitmen peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan kepentingan daerah lainnya.
4.2

Pengembangan Kapasitas

Berdasarkan Bidang Strategis NDC Nasional untuk pengembangan kapasitas
maka kapasitas yang penting untuk dikembangkan yaitu kapasitas mulai
tingkat sistem, kelembagaan, dan individu, serta tekonologi yang dibutuhkan
untuk implementasi NDC yang meliputi (1) perhitungan emisi sektor NDC, (2)
Pembuatan model NDC Provinsi untuk proyeksi emisi BAU dan skenario NDC
Subnasional unconditional dan conditional, (3) Penyusunan Rencana Implementasi
NDC Subnasional, (4) Review implementasi atau MRV NDC Subnasional, dan (5)
Integrasi Rencana Implementasi NDC Subnasional ke dalam rencana tata ruang
dan sistem perencanaan pembangunan daerah Provinsi Maluku, serta rencana
strategis provinsi lainnya. Pengembangan kapasitas perlu didasarkan pada
Subnational Capacity Building and Technology Needs Assessment (SCBTNA).
4.3

Kondisi Pemungkin

Terdapat beberapa kondisi pemungkin utama untuk keberhasilan implementasi
NDC Subnasional Provinsi Maluku, yaitu (1) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) di Provinsi Maluku sebagai mandat Undang-Undang No.
32 untuk menjamin integrasi pembangunan berkelanjutan terhadap tentang tata
ruang, RPJMD, Penetapan kawasan Hutan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH),
termasuk Kebijakan, Rencana, dan Program utama lainnya yang berpotensi
memberikan dampak terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi, (2) KLHS Kebijakan
Energi Daerah, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), Rencana Umum
Energi Daerah (RUED), dan (3) Penyusunan Regional Strategy for Sustainable
Development atau RSDS Provinsi Maluku, (4) Penguatan kelembagaan dalam
pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP)
lain yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi NDC Subnasional
Provinsi Maluku, juga perlu diperhatikan dalam dinamika pengembangan enabling
environment.
4.4

Penyusunan Kerangka Kerja dan Jaringan Komunikasi

Secara kelembagaan tidak memungkinkan upaya reduksi emisi hanya menjadi
tugas dan tanggungjawab satu entitas saja, namun membutuhkan kontribusi dan
koordinasi semua pihak. Konektivitas dan sinergi kerjasama antara para pihak
menjadi kunci keberhasilan implementasi NDC di seluruh wilayah Indonesia.
Kerangka kerja implementasi NDC Subnasional Provinsi Maluku atau NDC
Subnational Implementation Framework perlu dibangun, bersamaan dengan
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penyusunan komitmen para pihak di Provinsi Maluku. Substansi kerangka kerja
implementasi NDC Subnasional Provinsi Maluku adalah membangun koordinasi
antar sektor dan wilayah tanpa perlu membangun kelembagaan baru untuk
implementasi NDC. Komponen entitas utama kerangka kerja implementasi NDC
Subnasional yaitu Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Balai
Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Kelompok
Kerja Perubahan Iklim OPD (sektoral) dan Kelompok Kerja Perubahan Iklim
Kabupaten/Kota. Komponen utama instrumen kebijakan dalam kerangka kerja,
yaitu seluruh Kebijakan, Rencana, dan Program terkait penanganan perubahan
iklim. Setiap Kelompok Kerja Kerja Perubahan Iklim menjadi focal point masingmasing entitas bersangkutan untuk menjalin jaringan komunikasi nasional
implementasi NDC.
4.5

Kebijakan Satu Data GRK

Berbasiskan kerangka kerja dan jaringan komunikasi penyiapan dan implementasi
NDC Subnasional Provinsi Maluku, data emisi provinsi, sektoral dan wilayah,
dikelola dengan konsep One Data Policy. Dengan demikian data dan informasi
yang diperoleh, disusun, dikumpulkan, maupun dikomunikasikan dengan para
pihak dikelola secara terpusat dan tunggal. Sesuai mandatnya dan dengan
telah beroperasinya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SIGNSMART (Sistim Informasi GRK Nasional - Sederhana, Mudah, Akurat, Ringkas,
dan Transparan) yang merupakan penyederhanaan dari metode IPCC, maka
tata kelola One Data emisi GRK terpusat di KLHK (DJPPI) untuk tingkat nasional
dan Focal Point Provinsi untuk One Data NDC Subnasional. Koordinasi dengan
komponen entitas utama NDC’s Preparatory and Implementation Framework
lainnya yaitu dengan Kelompok Kerja atau Unit Penanggung Jawab Perubahan
Iklim Kementerian/Lembaga dan Kelompok Kerja atau Unit Penanggung Jawab
Perubahan Iklim Daerah (provinsi/kabupaten/kota). Disesuaikan dengan ruang
lingkup sektor NDC, One Data Emisi GRK memiliki 5 (lima) modul data emisi,
yaitu modul energi, limbah, Industrial Process and Product Uses (IPPU), pertanian,
dan kehutanan.
4.6

Penyusunan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) Intervensi

Reduksi emisi dalam First NDC Indonesia dilakukan terhadap 5 (lima) sumber emisi
yang dikategorikan sesuai sektor NDC, yaitu energi, limbah, IPPU, pertanian, dan
kehutanan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, implementasi NDC perlu diintegrasikan ke
dalam sistem perencanaan pembangunan untuk menjamin sinergi antar instansi,
termasuk penganggaran, agar dapat direalisasikan di lapangan. Setiap skenario
intervensi yang telah disusun dalam model NDC Subnasional Provinsi Maluku
perlu dituangkan dalam bentuk kebijakan, rencana, dan program (KRP) masingmasing instansi terkait, untuk menjamin program-program tersebut dapat
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menjadi program dan kegiatan dalam APBD. Selain itu, juga untuk menjamin
bahwa program-program yang disusun berdasarkan skenario intervensi dalam
model dapat diimplementasikan di kondisi nyata di lapangan. Penyusunan KRP
intervensi untuk setiap sektor dikelola melalui NDC Subnational Implementation
Framework Provinsi Maluku, dengan 5 (lima) kategori bidang KRP, yaitu KRP
bidang energi, limbah, IPPU, pertanian, dan kehutanan. Aktor nonpemerintah juga
perlu dilibatkan dalam penyusunan KRP intervensi, karena peran dan pengaruh
entitas nonpemerintah yang semakin besar pada hasil-hasil pembangunan dan
dampaknya.
4.7

Penyusunan Pedoman Implementasi NDC

Pedoman Pelaksanaan NDC dan Pedoman Review/MRV NDC Subnasional Provinsi
Maluku perlu disusun. Selain penyusunan pedoman, juga perlu dilakukan sosialisasi
dan pelatihan untuk penggunaan pedoman pelaksanaan NDC dan review/MRV
NDC Subnasional Provinsi Maluku tersebut. Mengingat di tingkat internasional
(dibawah UNFCCC) pedoman tersebut masih akan dibangun melalui proses Ad
Hoc Working Group on Paris Agreement (APA) mulai tahun 2016, maka proses
penyusunan pedoman dapat dimulai dengan penyiapan basis ilmiah, khususnya
memalui jaringan akademisi/pakar perubahan iklim di Indonesia.
4.8

Implementasi NDC

Implementasi NDC dapat menggunakan APBN/APBD maupun melalui skema
pendanaan lainnya. Pelaksanaan NDC melalui skema program pendanaan lainnya
tetap dikelola melalui sistem perencanaan pembangunan, untuk menjamin
diperolehnya sinergi program beserta anggaran atau pendanannya. Pelaksanaan
NDC didasarkan pada kebijakan, rencana, dan program (KRP) intervensi untuk
reduksi emisi dan adaptasi, baik berbasiskan sektor NDC maupun pendekatan
wilayah. Tata kelola pelaksanaan NDC Subnsional Provinsi Maluku menggunakan
NDC Subnational Implementation Framework, dengan komponen utamanya
yaitu Bappeda, DLH, Dinas Kehutanan, Balai Pengendalian Perubahan Iklim
dan Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Kelompok Kerja Perubahan Iklim OPD
(sektoral) dan Kelompok Kerja Perubahan Iklim Kabupaten/Kota. Landasan kerja
implementasi NDC Subnasional Provinsi Maluku yaitu seluruh Kebijakan, Rencana,
dan Program terkait penanganan perubahan iklim yang tersusun dalam NDC
Subnational Implementation Framework Provinsi Maluku.
4.9

Pemantauan dan Review NDC

Merujuk pada pada prinsip Clarity, Transparencyand Understandable (CTU),
perkembangan pelaksanaan NDC dilakukan review secara periodik (menyesuaikan
dengan tata waktu review di tingkat global) untuk mengetahui perkembangan
pencapaian kontribusi baik unconditional (reduksi emisi nasional 29%) maupun
conditional (reduksi emisi nasional 41%) untuk Provinsi Maluku. Selain mengetahui
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perkembangan implementasi NDC, review yang dilakukan juga akan mencerminkan
penerapan prinsip CBDR & RC (Common but Differentiate Responsibility and
Respective Capabilities) atau dalam konteks NDC Subnational Provinsi Maluku
adalah penyesuaian dengan kondisi lokal. Sesuai dengan Kesepakatan Paris
(Perjanjian Paris), Konferensi Negara Pihak (COP/CMP-PA) menyelenggarakan
review perkembangan pelaksanaan NDC (global stocktake) secara periodik,
pertama kali direncanakan pada tahun 2023. Mempertimbangkan pentingnya
program review ini, membutuhkan dukungan sosialisasi Pedoman Review NDC
yang disusun sebelum tahun 2020 kepada para pihak. Secara lebih teknis, program
review ini terkait dengan reliabilitas model NDC yang dibangun sesuai jenis NDC
yang dipilih Indonesia sebagai negara berkembang, yaitu NDC Deviasi terhadap
kondisi BAU tahun 2030.

BAB V. STRATEGI IMPLEMENTASI MITIGASI
DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

Strategi Implementasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Maluku
berdasarkan pada Konsep Implementasi NDC yang berpedoman pada mandat serta
ketentuan-ketentuan lain dari UNFCCC menjadi dasar untuk menyusun strategi
Implementasi NDC Subnasional, sehingga merupakan Strategi Implementasi
NDC Subnasional Provinsi Maluku. Terdapat 5 komponen utama dalam konsep
implementasi NDC, yaitu Mitigasi, Adaptasi serta Lost & Damage, Means of
Implementation (Pendanaan, Teknologi, Capacity Building), MeasurementReporting-Verification Gas Rumah Kaca (MRV GRK), dan Transparency Framework.
Secara keseluruhan, Strategi Implementasi Mitigasi dan Adaptasi Provinsi Maluku
berisi program-program Quick Wins Strategi Implementasi NDC Subnasional
di Provinsi Maluku, khususnya untuk periode 2018-2020. Ringkasan Strategi
Implementasi Mitigasi dan Adaptasi Provinsi Maluku dapat dilihat pada Tabel 10
berikut ini.
Tabel 10. Strategi Implementasi Mitigasi dan Adaptasi Provinsi Maluku

Elemen Implementasi
Mitigasi dan Adaptasi
Subnasional
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Strategi Implementasi Mitigasi dan Adaptasi
Provinsi Maluku

Mitigasi

Program NDC Subnasional Provinsi Maluku disusun
dengan target reduksi emisi sesuai kemampuan
sendiri dan bantuan atau kerjasama internasional
untuk seluruh Sektor NDC, yaitu energi, limbah,
IPPU, pertanian, dan kehutanan, serta menggunakan
asumsi sesuai konteks lokal yang diselaraskan
dengan asumsi NDC Nasional

Adaptasi serta
Kerugian dan
Kerusakan (Lost &
Damage)

Strategi adaptasi Provinsi Maluku perlu berpedoman
pada prioritas adaptasi nasional, yaitu air, pangan,
dan energi, dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor
P33/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi
Adaptasi Perubahan Iklim. Program utama adaptasi
Provinsi Maluku yaitu membangun ketangguhan
perikanan tangkap, pariwisata, air bersih, pertanian/
perkebunan, kehutanan, perhubungan laut, dan
bencana
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Elemen Implementasi
Mitigasi dan Adaptasi
Subnasional

Strategi Implementasi Mitigasi dan Adaptasi
Provinsi Maluku

Tata Laksana (Means
of Implementation)

Program prioritas tata laksana implementasi NDC
Subnasional Provinsi Maluku untuk pendanaan
yaitu Program Pendanaan Dalam negeri, Program
Pendanaan Luar Negeri, Program Mekanis
Pembiayaan & Insentif. Sedangkan untuk Transfer
dan Pengembangan Teknologi serta Capacity
Building diperlukan Program CBTNA untuk
Implementasi NDC Subnasional Provinsi Maluku,
sebagai penjabaran CBTNA Nasional

Pengukuran,
Pelaporan, dan
Verifikasi GRK (PPV
GRK)

Program Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Gas
Rumah Kaca (MRV GRK) mengikuti pedoman MRV
GRK yang telah disusun untuk implementasi NDC
Nasional. Sedangkan Program Sistem Registrasi
Subnasional tentunya terintegrasi dengan Sistim
Registrasi Nasional (SRN)

Kerangka Kerja
Transparansi
(Transparency
Framework)

Program Kerangka Kerja Transparansi Provinsi
Maluku berdasarkan pada komunikasi nasional sesuai
mandat UNFCCC, dan meliputi Program Subnational
Focal Point (SFP), Program Komunikasi Subnasional,
Laporan Perkembangan Dua Tahunan Provinsi
Maluku, dan Forest Reference Emission Level (FREL)
Provinsi Maluku. Selain itu diperlukan Program
pendukung National Stocktake dan Subnational
Complience

5.1

Strategi Implementasi Mitigasi

Berdasarkan dokumen First NDC Indonesia, sektor NDC meliputi Sektor NDC
Energi, Limbah, IPPU, Pertanian, dan Kehutanan, dengan total target 29% dengan
kemampuan sendiri (uncondisional) dan 38% atau sampai dengan 41% dengan
kerjasama internasional (conditional). Berpedoman pada target ini, Provinsi
Maluku perlu menyusun komitmen NDC yang disesuaikan dengan konteks lokal,
yaitu kondisi ekologis, sosial, dan ekonomi wilayah, serta prioritas pembangunan
Provinsi Maluku. Dalam menyusun NDC Subnational, asumsi nasional perlu
menjadi pertimbangan dalam menyusun asumsi NDC Subnasional Provinsi
Maluku. Asumsi NDC nasional dapat dilihat pada Gambar 17. Dalam menyusun
asumsi NDC Subnasional Provinsi Maluku, perlu mempertimbangkan rasionalitas
lokal, untuk memastikan bahwa upaya pengendalian peubahan iklim, khususnya
mitigasi, sejalan dengan proses pembangunan wilayah, serta pada saat yang
bersamaan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
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Gambar 17. Pedoman Asumsi NDC Subnasional Provinsi Maluku
(Sumber: DJPPI, 2017)
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5.2

Strategi Implementasi Adaptasi

Dalam meyusun strategi adaptasi Provinsi Maluku perlu berpedoman pada prioritas
adaptasi nasional, yaitu air, pangan, dan energy dengan mempertimbangkan
konteks lokal. Hasil identifikasi sektor prioritas pembangunan daerah yang
terdampak perubahan iklim merupakan langkah awal dalam merumuskan isu
strategi adaptasi perubahan iklim sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (Permen LHK) nomor P33/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi
Adaptasi Perubahan Iklim. Berdasarkan kajian kerentanan yang telah dilakukan
oleh Provinsi Maluku, perubahan iklim khususnya di Provinsi Maluku memberikan
paparan turunannya, yaitu kenaikan suhu udara, kekeringan, hujan ekstrim,
perubahan pola musim, kenaikan permukaan air laut, dan angin kencang. Paparan
tersebut selanjutnya mengakibatkan kerentanan pada beberapa sektor prioritas
pembagunan. Selanjutnya sektor adaptasi ditetapkan berdasarkan pada paparan
perubahan iklim dan pertimbangan prioritas serta permasalahan pembangunan.
Program adaptasi prioritas di Provinsi Maluku meliputi; ketangguhan perikanan,
pariwisata, air bersih, pertanian/perkebunan, kehutanan, perhubungan laut, dan
bencana. Proses implementasi Permen LHK nomor P33/2016 untuk Pedoman
Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim di Provinsi Maluku dapat dilihat pada
Gambar 18.

5.3

Strategi Implementasi Tata Laksana (Finansial, Teknologi, Capacity
Building)

Sesuai amanat Paris Agreement, komitmen negara berkembang dalam upaya
pengendalian perubahan iklim perlu didukung dengan pendanaan, peningkatan
kapasitas dan transfer teknologi yang disediakan oleh masyarakat internasional,
untuk periode pre- dan pasca-2020. Sumberdaya pendanaan perubahan iklim
dapat berasal dari pendanaan dalam negeri (publik dan swasta) dan pendanaan
luar negeri (publik dan swasta melalui kerjasama bilateral ataupun multilateral).
Mobilisasi pendanaan perubahan iklim secara transparan untuk implementasi
NDC Subnasional Provinsi Maluku dapat dilakukan secara langsung oleh
pemerintah atau melalui kemitraan/kerjasama, baik bilateral maupun multilateral.
Kelembagaan pendanaan perubahan iklim untuk Provinsi Maluku merupakan salah
satu instrument untuk memobilisasi pendanaan perubahan iklim. Provinsi Maluku
saat ini perlu mengikuti kelembagaan pendanaan lingkungan hidup yang sedang
disusun dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU) dengan salah satu jendela
pendanaan perubahan iklim yang merupakan bagian dari pendanaan lingkungan
hidup (mandat UU No. 32 Tahun 2009). Mobilisasi pendanaan perubahan iklim
implementasi NDC Subnasional Provinsi Maluku perlu menyesuaikan dengan
bagan pendanaan perubahan iklim nasional (Gambar 19). Berdasarkan bagan
diatas, program prioritas tata laksana implementasi NDC Subnasional Provinsi
Maluku untuk pendanaan yaitu Program Pendanaan Dalam negeri, Program
Pendanaan Luar Negeri, Program Mekanis Pembiayaan & Insentif.

Gambar 18. Pedoman Proses Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi

Maluku
(Sumber: DJPPI, 2017)
Gambar 19. Bagan Pedoman Mobilisasi Pendanaan Perubahan Iklim Provinsi Maluku
(Sumber: DJPPI, 2017)
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Saat ini sedang disusun Capacity Building Gaps and Needs Assessment (CBTNA)
untuk memperoleh kebutuhan Capacity Building dan teknologi secara nasional.
Untuk mengidentifikasi kebutuhan Capacity Building dan teknologinya Provinsi
Maluku memerlukan Program CBTNA untuk implementasi NDC Subnasional
Provinsi Maluku, sebagai penjabaran CBTNA Nasional. Tahapan proses CBTNA
Nasional dapat dilihat pada Gambar 20.

Gambar. 21. Sistem Registrasi Subnasional

Gambar 20. Pedoman Proses CBTNA Provinsi Maluku
(Sumber: DJPPI, 2017)

5.4

Strategi Implementasi Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Gas Rumah
Rumah Kaca (MRV GRK)

MRV GRK merupakan elemen Implementasi NDC, meskipun juga menjadi
komponen utama Kerangka Kerja Transparansi. Pada tingkat Subnasional Provinsi
Maluku, Program Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Gas Rumah Kaca (MRV
GRK) mengikuti pedoman MRV GRK yang telah disusun untuk implementasi
NDC Nasional.Skema MRV GRK Nasional yang perlu menjadi pedoman MRV
GRK Provinsi Maluku namun disusun untuk tingkat Subnasional Provinsi seperti
terdapat pada Gambar 21.
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Sistem Registrasi Subnasional tentunya terintegrasi dengan Sistim Registrasi
Nasional (SRN). SRN dimanfaatkan sebagai upaya transparansi dan wadah
pengelolaan data dan informasi aksi dan sumberdaya Mitigasi dan Adaptasi
perubahan iklim di Provinsi Maluku, terutama untuk melaporkan: (1) Data Umum,
(2) Data Teknis, (3) Capaian Penurunan Emisi GRK, (3) Capaian Penurunan Indeks
Kerentanan/Risiko, (4) Program-Program Akar Rumput, dan (5) Realisasi Sumber
Daya. SRN dilengkapi dengan beberapa sistem terkait, yakni: Sistem Inventarisasi
Gas Rumah Kaca Nasional (SIGN- SMART), Sistem MRV untuk mitigasi termasuk
REDD+, Sistem Informasi Safeguards REDD+ (SIS-REDD+), Sistem Informasi dan
Data Indeks Kerentanan, dan aksi gabungan adaptasi-mitigasi di tingkat lokal
melalui Program Kampung Iklim (PROKLIM).
5.5

Strategi Implementasi Kerangka Kerja Transparansi Subnasional

Berdasarkan pada komunikasi ditingkat nasional, Program Subnational Focal Point
(SFP) dan Program Program Komunikasi Subnasional, Laporan Perkembangan Dua
Tahunan Provinsi Maluku, dan Forest Reference Emission Level (FREL) Provinsi
Maluku. Selain itu Program pendukung National Stocktake dan Subnational
Complience. Program Subnational Focal Point dibutuhkan untuk komunikasi satu
pintu pengendalian perubahan iklim baik dengan para pihak di tingkat nasional
(dengan subnasional yang lain) maupun dengan pihak internasional. Sedangkan
Program Komunikasi Subnasional untuk mendukung National Communication
yang memberikan laporan periodik kepada UNFCCC. Demikian juga untuk
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Program Laporan Perkembangan Dua Tahunan Provinsi Maluku, adalah untuk
mendukung Biennial Update Report (BUR) Indonesia. Sedangkan FREL Provinsi
Maluku untuk menjabarkan atau berpedoman pada FREL tingkat Nasional dan
menjadi refernsi untuk Program REDD + di Provinsi Maluku. Program pendukung
National Stocktake dan Subnational Complience juga untuk mendukung
Implementasi Transparency Framework Nasional sesuai mandat UNFCCC.

BAB VI. AKTOR, SUMBER DAYA, DAN KELEMBAGAAN
MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

6.1

Aktor Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Berdasarkan strategi implementasi NDC Nasional, aktor Implementasi NDC
terdiri atas pemerintah pusat dan daerah, parlemen, akademisi/pakar, organisasi
masyarakat sipil, serta sektor swasta. Secara umum implementasi NDC merupakan
aktivitas inklusif, sehingga melibatkan seluruh pihak. Dalam konteks kebijakan
mitigasi dan adaptasi perubaha iklim, tantangan terbesar yaitu berada pada
tahap Stakeholder Engagement dan membangun jaringan komunikasi para pihak.
Stakeholder Engagement adalah tahap awal dalam proses Capacity Building,
kegagalan proses ini menjadi hambatan utama membangun kapasitas mitigasi
dan adaptasi. Oleh karena itu, dalam Implementasi NDC Subnasional Provinsi
Maluku, pembentukan Multi Stakeholder Forum (MSF) menjadi sasaran utama
pada aspek aktor implementasi NDC Subnasional, yang disertai pemetaan peran
para aktor Implementasi NDC Subnasional (Gambar 22).

Gambar 22. Pemetaan Peran Aktor Implementasi NDC Subnasional
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6.2

Sumber Daya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Sumber daya utama pembangunan wilayah yaitu kapital manusia, kapital fisik,
dan kapital alam. Kapital manusia (human capital) terdiri atas pengetahuan dan
ketrampilan yang telah diperoleh, sedangkan kapital fisik utama meliputi dana dan
sarana-prasarana yang telah dimiliki atau berupa fasilitias yang dapat dimanfaatkan
untuk implementasi NDC Subnasional di Provinsi Maluku. Sedangkan kapital alam
berupa sumber daya alam dan jasa lingkungan yang dimiliki dan berpotensi untuk
mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pemetaan sumber daya
Implementasi NDC Subnasional Provinsi Maluku beserta fungsinya dibutuhkan
untuk menjadi landasan mobilisasi sumber daya yang dimiliki Provinsi Maluku
untuk mendukung Implementasi NDC Subnasional di Provinsi Maluku.

Tabel 12. Kelembagaan Pengendalian Perubahan Iklim Untuk Implementasi NDC
Subnasional Provinsi Maluku

Aktor

Kelembagaan
Institusi: Bappeda,
DLH, Dinas
Kehutanan, Balai
PPI & Karhutla, OPD
terkait sektor NDC
lainnya

Lembaga yang dimiliki saat ini antara
lain; Forum Pengurangan Risiko
Bencana (Forum PRB) , Badan Pusat
Riset dan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan, Lembaga
Pengelola Modal Usaha, Kelautan
dan Perikanan (LPMUKP), Komisi
Irigasi, Komisi Penyuluhan, Taruna
Siaga Bencana

Peraturan
Perundangan: UU,
PP, Permen, Perda,
dll yang terkait
pengendalian
perubahan iklim

Peraturan perundangan saat ini
antara lain; Perda Penanggulangan
Bencana (tahap finalisasi), RAD GRK
2010-2020, Perda Retribusi pengujian
berkala kendaraan bermotor,
Gerakan Masyarakat Hemat Energi,
Perda Pengelolaan Sampah dan Buku
Putih Pengelolaan Limbah, Sekolah
Adiwiyata, Memorandum Kerjasama
Pemerintah Provinsi dengan
Lembaga Donor/INGO/Dunia Usaha/
BUMN, RZWP3K (tahap finalisasi),
Sertifikat ZMP dan HaCCP, Perda
pengelolaan wilayah P3K, Perda
pengelolaan Obyek Wisata

Tabel 11. Potensi Sumber Daya Implementasi NDC Subnasional Provinsi Maluku

Sumber Daya

Kapital Manusia

Kapital Fisik

Kapital Alam

6.3

Uraian
Akumulasi pengetahuan yang relevan dengan mitigasi dan
adaptasi
Ketrampilan yang dimiliki SDM untuk upaya mitigasi dan
adaptasi

Lembaga
Yudikatif

Dana yang tersedia dan dapat diakses untuk pembiayaan
mitigasi dan adaptasi
Sarana/Fasilititas untuk mendukung kegiatan mitigasi dan
adaptasi
Kekayaan dan kekhasan sumber daya alam yang dapat
dimanfaatkan untuk mitigasi dan adaptasi
Jasa Lingkungan yang dapat mendukung mitigasi dan
adaptasi

Perda Tanggungjawab Sosial
Perusahaan

Kelembagaan Pengendalian Perubahan Iklim

Kelembagaan tidak terbatas pada pengelolaan institusi pemerintah maupun
peraturan dan perundangan yang mendukung upaya pengendalian perubahan
iklim, namun juga kelembagaan dalam arti yang luas, dan menjangkau kelembagaan
eksekutif, legislatif, yudikatif, pendidikan dan penelitian, pranata dalam sistem
sosial, serta tingkat manajemen di sektor swasta. Untuk implementasi NDC
Subnasional, perlu diidentifikasi potensi kelembagaan pengendalian perubahan
iklim untuk mendukung Implementasi NDC Subnasional Provinsi Maluku.
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Parlemen/
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Keterangan

Akademisi/
Pakar

Institusi: Pendidikan,
Penelitian dan
Pengabdian
Masyarakat,
Perkumpulan Profesi,
Kelompok Pakar, dll
terkait perubahan
iklim, lingkungan, dan
keberlanjutan

Entitas akademis/pakar yang ada
saat ini antara lain; Ahli Perubahan
Iklim dan Kehutanan Indonesia
(APIKI) Region Maluku Forum
Perguruan Tinggi untuk Pengurangan
Risiko Bencana, Dewan Rempah
Maluku, Pusat Kemaritiman dan
Kelautan UNPATTI
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Aktor

Masyarakat/
Organisasi
Masyarakat
Sipil

Sektor
Swasta
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Kelembagaan

Keterangan

Peraturan
Perundangan:
peraturan terkait
Pendidikan, Penelitian
dan Pengabdian
Masyarakat, dan
Perkumpulan Profesi/
Pakar

Berbagai peraturan perundangan
yang ada saat ini terkait Pendidikan,
Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat, dan Perkumpulan
Profesi/Pakar terkait pengendalian
perubahan iklim dan pembangunan
berkelanjutan

Institusi:Lembaga
masyarakat/
adat, organisasi
masyarakat, CSO, dll

Entitas masyarakat yang ada saat
ini antara lain; Green Mollucas,
Aliansi Masyarakat Adat Nasional,
Baileo Maluku, Walang Perempuan,
Kelompok Pengawas Masyarakat
(Pokwasmas) dan Kewang, ORARI &
RAPI, Gapoktan

Peraturan
Perundangan:
peraturan terkait
Organisasi
Masyarakat Sipil dan
Pranata Sosial

Peraturan perundangan yang ada
saat ini terkait peraturan terkait
Organisasi Masyarakat Sipil dan
Pranata Sosial terkait pengendalian
perubahan iklim dan pembangunan
berkelanjutan

Institusi: Perusahaan
dan Kemitraan

Entitas sektor swasta saat ini;
seluruh perusahaan-perusahan yang
beroperasi terkait pengendalian
perubahan iklim dan pembangunan
berkelanjutan

Peraturan
Perundangan:
peraturan dunia
usaha dan sistem
manajemen

Peraturan perundangan yang ada
saat ini terkait peraturan terkait
dunia usaha dan sistem manajemen
terkait pengendalian perubahan iklim
dan pembangunan berkelanjutan
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BAB VII. MODALITAS, PROSEDUR, DAN PEDOMAN
MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

7.1		 Modalitas Kerja Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Untuk menjamin para aktor dapat melaksanakan fungsi dan perannya dalam
upaya mitigasi dan adaptasi pegendalian perubahan iklim, modalitas kerja perlu
diidentifikasi baik ketersediaan maupun kebutuhannya, sehingga modalitas kerja
para aktor mencukupi untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam
konteks untuk Implementasi NDC Subnasional Provinsi Maluku.
Tabel 13. Modalitas Kerja Para Aktor Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Provinsi Maluku

Aktor
Pemerintah/
Parlemen/
Lembaga
Yudikatif

Modalitas Kerja
Mitigasi dan Adaptasi
Pemerintah: Aktivitas
Perencanaan
Pembangunan
dan Tata Ruang,
Penyusunan KRP
lainnya

Keterangan
Aktivitas perencanaan pembangunan
dan tata ruang yang ada saat ini;
RZWP3K (tahap finalisasi), Rencana
Aksi Daerah untuk penurunan Gas
Rumah Kaca (RAD GRK) 20102020, Master Plan Pengembangan
Komoditas Unggulan Berbasis Gugus
Pulau, Strategi Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan, Master
Plan dan Peraturan untuk Pelaksanaan
Tol Laut, Penetapan Kawasan Lindung
Gunung Nona dan Sirimau, RISPAM
Sanitas, Perda Perlindungan Sumber
Mata Air, Skema Jasa Lingkungan,
Sekolah-Madrasah Aman Bencana,
Unit Siaga Bencana Sekolah (USI
BELA), Program Desa Pesisir
Tangguh, Program Desa Tangguh
Bencana, Rencana Penanggulangan
Bencana Daerah, Rencana Aksi
Daerah Adaptasi Perubahan Iklim
(RAD API) (dalam tahap penyusunan)
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Aktor

Modalitas Kerja
Mitigasi dan Adaptasi

Keterangan

Parlemen: Aktivitas
Penganggaran,
Legislasi, dan
Pengawasan

Berbagai aktivitas penganggaran,
legislasi, dan pengawasan yang
ada saat ini terkait pengendalian
perubahan iklim dan pembangunan
berkelanjutan

Yudikatif: Aktivitas
Penegakan Hukum

Berbagai aktivitas penegakan hukum
yang ada saat ini terkait pengendalian
perubahan iklim dan pembangunan
berkelanjutan

Akademisi/
Pakar

Institusi: Aktivitas
Pendidikan, Penelitian
dan Pengabdian
Masyarakat

Aktivitas pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat yang ada
antara lain; Kajian Dampak Perubahan
Iklim Terhadap Produktifitas
Cengkeh & Pala 2017, Kajian
Dampak Perubahan Iklim Terhadap
Ketersediaan Air Bersih di Dobo
2017, Kajian Kerentanan & Risiko
Iklim Provinsi Maluku 2017, Kajian
Kerentanan & Risiko Iklim Lanskap
Pulau, Ambon dan Pulau-Pulau Lease
2017, Kajian Risiko Bencana Provinsi
Maluku 2016

Masyarakat/
Organisasi
Masyarakat
Sipil

Aktivitas Sosialisasi,
Advokasi , Fasilitasi,
Pendampingan

Sektor
Swasta

Aktivitas Manajemen
Perusahaan

7.2

Gas Rumah Kaca (MRV GRK), dan Transparansi Subnasional (Transparency
Framework). Mempertimbangkan isu prosedur masih menjadi pokok bahasan
dalam COP yang masih terus berlangsung, prosedur kerja Implementasi NDC
Subnasional Provinsi Maluku pada saat ini mengikuti Konsep Implementasi NDC
Nasional dengan penyesuaian berdasarkan pertimbangan kondisi lokal.
7.3

Pedoman Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Mempertimbangkan dinamika nasional terkait Implementasi NDC, Pedoman
Implementasi NDC Subansional Provinsi Maluku disuaikan dengan perkembangan
pedoman-pedoman tingkat nasional yang telah disusun. Beberapa pedoman
maupun muatan Implementasi NDC Nasional yang dapat dimanfaatkan sebagai
pedoman atau untuk digunakan sebagai dasar penjabaran penyusunan pedoman
tingkat provinsi, yaitu asumsi penyusunan NDC untuk aspek mitigasi, pedoman
Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim untuk aspek adaptasi. Sedangkan
untuk tata laksana (means of implementation) yang dapat digunakan sebagai
pedoman adalah bagan Mobilisasi Pendanaan Perubahan Iklim dan proses
CBTNA (Capacity Building and Technology Needs Assessment). Sistem Registrasi
Nasional (SRN) juga dapat digunakan untuk menjadi pedoman dalam membangun
Sistem Registrasi Subnasional (SRS) agar terintegrasi dengan SRN.

Kativitas manajemen perusahaan
yang ada saat ini terkait pengendalian
perubahan iklim dan pembangunan
berkelanjutan, antara lain; Program
Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program
CSR perusahaan

Prosedur Kerja Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Prosedur kerja Implementasi NDC Subnasional Provinsi Maluku adalah prosedur
umum dan kumpulan prosedur dari 5 komponen utama implementasi NDC yang
meliputi Mitigasi, Adaptasi serta Lost & Damage, Means of Implementation
(Pendanaan, Teknologi, Capacity Building), Measurement-Reporting-Verification
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BAB VIII. TATA WAKTU ROAD MAP MITIGASI DAN ADAPTASI
PERUBAHAN IKLIM DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PROVINSI MALUKU

8.1

Tata Waktu Arahan Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Provinsi Maluku

Road Map MAPI Provinsi Maluku ini disusun untuk periode 2018-2030, sehingga
seluruh arahan kebijakan mitigasi dan adaptasi memiliki tata waktu mulai tahun
2018 sampai dengan tahun 2030. Dalam proses komunikasi dengan para pihak,
muncul kebutuhan adanya agenda awal yang pada prinsipnya adalah agenda
yang penting dan mendesak untuk memulai pelaksanaan arahan kebijakan
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Road Map MAPI Provinsi Maluku
tentu akan membuka pemikiran dan banyak memunculkan berbagai agenda
pengendalian perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena
itu, dalam dokumen Road Map MAPI Provinsi Maluku ini, disusun tata waktu
indikatif masing-masing arahan kebijakan serta agenda awal sebagai rujukan
penyusunan rencana dan implementasi masing-masing arahan kebijakan. Tentu
saja dalam realisasinya, berbagai kebijakan pengendalian perubahan iklim dan
pembangunan berkelanjutan yang akan dilaksanakan juga mempertimbangkan
dinamika masing-masing perkembangannya.
Tabel 14. Tata Waktu Arahan Kebijakan dan Agenda Awal Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim

Bidang Strategis
Mitigasi dan Adaptasi
Subnasional

Arahan Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim Provinsi Maluku

Tata
Waktu

Arahan Kebijakan:

Pengembangan
Ownership dan
Komitmen

Pengembangan ownership dan komitmen
Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)
dan para pihak, yaitu legislatif, pakar dan
akademisi, organisasi masyarakat sipil,
sektor swasta berbasis kondisi ekosistem,
sosial, dan ekonomi Provinsi Maluku
Agenda Awal:

2018 2020

2018

Sosialisasi dan advokasi pengendalian
perubahan iklim, pembentukan Multi
Stakeholders Forum Pengendalian
Perubahan Iklim dan Pembengunan
Berkelanjutan Provinsi Maluku
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Bidang Strategis
Mitigasi dan Adaptasi
Subnasional

Arahan Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim Provinsi Maluku

Tata
Waktu

Bidang Strategis
Mitigasi dan Adaptasi
Subnasional

Arahan Kebijakan:

Pengembangan
Kapasitas

Pengembangan kapasitas sistem,
kelembagaan, dan individu, serta
teknologi di Provinsi Maluku, meliputi
(1) perhitungan emisi sektor NDC, (2)
Pembuatan model NDC Provinsi untuk
proyeksi emisi BAU dan skenario NDC
Subnasional unconditional dan conditional,
(3) NDC Subnasional, (4) Review dan MRV
NDC Subnasional, dan (5) Integrasi NDC
Subnasional ke dalam tata ruang dan
sistem perencanaan pembangunan

20182025

2018

Penyusunan Capacity Building and
Technology Needs Assessment (CBTNA)
Arahan Kebijakan:

Kondisi Pemungkin

Tata
Waktu

Arah Kebijakan:

AgendaAwal:

Kondisi pemungkin NDC Subnasional
Provinsi Maluku, yaitu (1) KLHS RTRW,
RPJMD, KLHS Penetapan kawasan
Hutan, Kesatuan Pengelolaan Hutan
(KPH), termasuk KLHS Kebijakan,
Rencana, dan Program utama lainnya
yang berpotensi memberikan dampak
terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi,
(2) KLHS Kebijakan Energi dan Tenaga
Listrik, dan (3) Penyusunan Regional
Strategy for Sustainable Development
atau RSDS Provinsi Maluku, (4) Penguatan
kelembagaan DAS dan, (5) Penguatan
kelembagaan terkait lainnya

Arahan Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim Provinsi Maluku

20182020

Penyusunan Kerangka
Kerja dan Jaringan
Komunikasi

Kerangka kerja implementasi NDC
Subnasional Provinsi Maluku atau NDC
Subnational Implementation Framework
diperlukan untuk membangun koordinasi
antar sektor dan wilayah tanpa perlu
membangun kelembagaan baru untuk
implementasi NDC. Komponen entitas
utama kerangka kerja implementasi
NDC Subnasional yaitu Bappeda,
Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas
Kehutanan, Balai PPI & Karhutla, serta
Kelompok Kerja Perubahan Iklim OPD
(sektoral) dan Kabupaten/Kota lainnya.
Komponen utama instrumen kebijakan
dalam kerangka kerja, yaitu seluruh
Kebijakan, Rencana, dan Program
terkait penanganan perubahan iklim dan
pembangunan berkelanjutan. Setiap
Kelompok Kerja Kerja Perubahan Iklim
menjadi focal point masing-masing entitas
bersangkutan untuk menjalin jaringan
komunikasi nasional implementasi NDC

20182020

2018

Agenda Awal:
Identifikasi entitas/komponen, fungsi,
dan jaringan komunikasi/koordinasi
terkait pengendalian perubahan iklim dan
pembangunan berkelanjutan
2018

Agenda Awal:
Identifikasi peraturan perundangan dan
kondisi pemungkin lainnnya
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Bidang Strategis
Mitigasi dan Adaptasi
Subnasional

Arahan Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim Provinsi Maluku

Tata
Waktu

Bidang Strategis
Mitigasi dan Adaptasi
Subnasional

Arahan Kebijakan:
Data emisi NDC Subnasional Provinsi
Maluku dikelola dengan konsep One
Data Policy. Data dan informasi yang
diperoleh, disusun, dikumpulkan, maupun
dikomunikasikan dengan para pihak
dikelola secara terpusat dan tunggal, serta
terintegrasi kedalam sistem SIGN-SMART.
One Data emisi GRK terpusat di DJPPI
untuk tingkat nasional dan Focal Point
Provinsi Maluku untuk NDC Subnasional
Provinsi Maluku. One Data Emisi GRK
memiliki 5 (lima) modul data emisi, yaitu
modul energi, limbah, Industrial Process
and Product Uses (IPPU), pertanian, dan
kehutanan

20182020

2018

Agenda Awal:
Kebijakan Satu Data
GRK

Membangun kesepahaman dan konsensus
para pihak tentang kebijakan satu data

Penyusunan Kebijakan,
Rencana, Program
Intervensi

Arahan Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim Provinsi Maluku

Tata
Waktu

Arahan Kebijakan:

20182030

NDC perlu diintegrasikan ke dalam
sistem perencanaan pembangunan
untuk menjamin sinergi antar instansi,
termasuk penganggaran. Setiap skenario
intervensi yang telah disusun dalam model
NDC Subnasional Provinsi Maluku perlu
dituangkan dalam bentuk kebijakan,
rencana, dan program (KRP) masingmasing instansi terkait, untuk menjamin
menjadi program dan kegiatan dalam
APBD. Selain itu, juga untuk menjamin
bahwa program-program yang disusun
berdasarkan skenario intervensi dalam
model dapat diimplementasikan di kondisi
nyata di lapangan. Penyusunan KRP
intervensi untuk setiap sektor dikelola
melalui NDC Subnational Implementation
Framework, dengan 5 (lima) kategori
bidang KRP, yaitu KRP energi, limbah,
IPPU, pertanian, dan kehutanan

2018

Agenda Awal:
Identifikasi kebijakan, rencana, dan
program intervensi mitigasi dan adaptasi
dengan berpedoman pada Road Map
MAPI Provinsi Maluku
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Bidang Strategis
Mitigasi dan Adaptasi
Subnasional

Arahan Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim Provinsi Maluku

Tata
Waktu

Bidang Strategis
Mitigasi dan Adaptasi
Subnasional

Arahan Kebijakan:

Penyusunan Pedoman
Implementasi NDC

Implementasi NDC

Pedoman Pelaksanaan NDC dan Pedoman
Review/MRV NDC Subnasional Provinsi
Maluku perlu disusun, serta diseminasi
dan pelatihan untuk penggunaannya.
Mengingat di tingkat internasional masih
akan dibangun melalui proses Ad Hoc
Working Group on Paris Agreement
(APA), maka proses penyusunan pedoman
dimulai dengan penyiapan basis ilmiah,
khususnya memalui jaringan akademisi/
pakar perubahan iklim di Indonesia

20182020

Pedoman Penyusunan NDC Subnasional

Pemantauan dan Review NDC Subnasional
Provinsi Maluku berdasarkan prinsip
Clarity, Transparency, and Understandable
(CTU), dan dilakukan secara periodik
menyesuaikan tata waktu di tingkat
global, dengan tujuan mengetahui
perkembangan dan permasalahan
implementasi NDC Subnasional. Selain
itu juga untuk menerapkan prinsip
CBDR & RC (Common but Differentiate
Responsibility and Respective Capabilities)
atau dalam konteks NDC Indonesia, maka
NDC Subnasional Provinsi Maluku adalah
disesuaikan dengan kondisi lokal

Agenda Awal:

2018

Arahan Kebijakan:

Agenda Awal:

Implementasi NDC dapat menggunakan
APBN/APBD maupun melalui skema
pendanaan lainnya. Tata kelola
pelaksanaan NDC Subnsional Provinsi
Maluku menggunakan NDC Subnational
Implementation Framework, dengan
komponen utamanya yaitu Bappeda, DLH,
Dinas Kehutanan, Balai PPI dan Karhutla,
, serta Kelompok Kerja Perubahan
Iklim OPD (sektoral) dan Kelompok
Kerja Perubahan Iklim Kabupaten/
Kota. Landasan kerja implementasi
NDC Subnasional Provinsi Maluku yaitu
seluruh Kebijakan, Rencana, dan Program
terkait penanganan perubahan iklim
yang tersusun dalam NDC Subnational
Implementation Framework Provinsi
Maluku

Tata
Waktu

Arahan Kebijakan:

Pemantauan dan
Review NDC

20202030

20182019

Penyusunan Kerangka Kerja Implementasi
NDC Provinsi Maluku
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20202030

20182019

Membentuk Subnational Focal Point
dan Sistem Komunikasi (Subnational
Communication)
8.2

Agenda Awal:
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Arahan Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim Provinsi Maluku

Tata Waktu Quick Wins Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi
Maluku Provinsi Maluku

Strategi Implementasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Maluku
berdasarkan pada Konsep Implementasi NDC yang memiliki 5 elemen utama
Implementasi NDC yaitu Mitigasi, Adaptasi serta Lost & Damage, Means of
Implementation (Pendanaan, Teknologi, Capacity Building), MeasurementReporting-Verification Gas Rumah Kaca (MRV GRK), dan Transparency Framework.
Strategi Implementasi Mitigasi dan Adaptasi Provinsi Maluku berisi programprogram Quick Wins Strategi Implementasi NDC Subnasional di Provinsi Maluku,
sehingga memiliki tata waktu 2018-2020. Artinya seluruh elemen implementasi
mitigasi dan adaptasi dalam konteks Implementasi NDC Subnasional Provinsi
Maluku siap pada tahun 2020 untuk implementasi NDC tahun 2020-2030.
Selain program utama yang berbasiskan pada Komponen Konsep Implementasi
NDC Nasional, tentu saja dibutuhkan program pendukung yang sesuai dengan
perkembangan dan tantangan pengendalian perubahan iklim dan pembangunan
berkelanjutan di Provinsi Maluku. Namun program pendukung akan disusun
lebih lanjut sebagai pelengkap penyusunan program utama dari masing-masing
program dalam Strategi Implementasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Provinsi Maluku.
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Tabel 15. Tata Waktu Strategi Implementasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Provinsi Maluku

Elemen Implementasi
Mitigasi dan
Adaptasi Subnasional

Strategi Implementasi Mitigasi dan
Adaptasi Provinsi Maluku

Tata
Waktu
2018

Mitigasi

Program Penyusunan NDC Subnasional
Provinsi Maluku dengan asumsi sesuai
kondisi Nasional dan lokal untuk seluruh
Sektor NDC yang meliputi Energi, Limbah,
IPPU, Pertanian, dan Kehutanan

Adaptasi serta
Kerugian dan
Kerusakan (Lost &
Damage)

Program Penyusunan Rencana Adaptasi
Provinsi Maluku yaitu membangun
ketangguhan perikanan tangkap,
pariwisata, air bersih, pertanian/
perkebunan, kehutanan, perhubungan laut,
dan bencana

20182019

20182020

Tata Laksana (Means
of Implementation)

Program Pendanaan Dalam Negeri,
Program Pendanaan Luar Negeri, Program
Mekanis Pembiayaan & Insentif. Sedangkan
untuk Teknologi dan Capacity Building
diperlukan Program CBTNA untuk
implementasi NDC Subnasional Provinsi
Maluku, sebagai penjabaran CBTNA
Nasional

Pengukuran,
Pelaporan, dan
Verifikasi GRK (PPV
GRK)

Program Pengukuran, Pelaporan, dan
Verifikasi Gas Rumah Kaca (MRV GRK)
mengikuti pedoman MRV GRK Nasional,
dan Program Sistem Registrasi Subnasional
(SRS) yang terintegrasi dengan Sistim
Registrasi Nasional (SRN)

20182020

20182020

Kerangka Kerja
Transparansi

Program Kerangka Kerja Transparansi
Provinsi Maluku (meliputi Program
Subnational Focal Point (SFP), Program
Komunikasi Subnasional, Laporan
Perkembangan Dua Tahunan Provinsi
Maluku, dan Forest Reference Emission
Level (FREL) Provinsi Maluku. Selain itu
diperlukan Program pendukung National
Stocktake dan Subnational Complience)
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