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Kata Pengantar
Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia Pertama yang sudah kita sampaikan
kepada Sekretariat UNFCCC merupakan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi dan
dampak perubahan iklim. Dokumen NDC mengarahkan transisi Indonesia menuju masa
depan yang rendah karbon dan memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim. NDC
menggambarkan aksi yang harus dilaksanakan dan kondisi kondusif yang diperlukan
(enabling environment) antara 2015-2019 yang akan menjadi dasar bagi pencapaian target
yang lebih ambisius setelah tahun 2020.
Pencapaian janji kita dalam NDC akan memerlukan peningkatan kapasitas di semua aspek
pengendalian perubahan iklim, serta keadaan yang kondusif agar aksi perubahan iklim dapat
dilaksanakan secara efektif. Agar hal tersebut dapat terlaksana, Indonesia memerlukan suatu
analisis terstruktur yang komprehensif yang menjabarkan kebutuhan dalam rangka
pencapaian NDC di semua sektor, dan oleh semua segmen pemerintahan dan masyarakat.
Dua analisa (assessment) yang dibutuhkan untuk pelaksanaan aksi perubahan iklim yang
efektif di Indonesia adalah analisa mengenai kebutuhan teknologi atau Technology Needs
Assessment (TNA) dan analisa mengenai kebutuhan peningkatan kapasitas atau Capacity
Building Needs Assessment (CBNA). Indonesia sudah dua kali menyusun TNA, yaitu pada
tahun 2010 berupa TNA Mitigasi dan pada tahun 2012 untuk TNA Mitigasi dan Adaptasi.
Tetapi dengan adanya target NDC, maka TNA tersebut sudah dipandang kurang relevan dan
perlu diperbarui agar sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan saat ini. Sedangkan CBNA
belum pernah dikembangkan untuk Indonesia.
Dokumen yang akan disusun merupakan penggabungan antara TNA dan CBNA, yang akan
kita sebut sebagai dokumen Capacity Building and Technology Needs Assessment
(CBTNA). Untuk penyusunan dokumen tersebut diperlukan konsultasi dengan berbagai
pihak, antara lain sektor, pakar, serta berbagai segmen masyarakat terkait. Proses tersebut
memakan waktu cukup lama. Karena itu, pada tahap ini baru tersusun Preliminary
Assessment atau kajian awal CBTNA yang akan menjadi dasar dalam penyusunan dan
konsultasi lebih lanjut dengan berbagai pihak mengenai peningkatan kapasitas dan teknologi
rendah karbon yang dibutuhkan untuk Indonesia. Penyusunan dokumen CBTNA secara
lengkap akan dirampungkan pada tahun 2018.
Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih kepada EU - SICCR – TAC (Support to
Indonesia's Climate Change Response - Technical Assistance Component), tim penyusun,
dan seluruh pihak yang telah bekerja sama dan mendukung penyusunan kajian awal CBTNA
ini. Saya mengharapkan dukungan semua pihak di masa mendatang guna penyusunan
dokumen CBTNA selanjutnya. Semoga buku CBTNA ini bermanfaat.
Jakarta, Desember 2017

Dr. Nur Masripatin
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/National Focal Point for UNFCCC
Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Teknologi untuk Aksi Perubahan Iklim

i

Daftar Isi
Kata Pengantar .....................................................................................................................i
Daftar Isi.............................................................................................................................. ii
Daftar Tabel ......................................................................................................................... v
Daftar Gambar ................................................................................................................. vii
A.

PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1

A.1.

Latar Belakang ........................................................................................................ 1

A.2.

Tujuan ...................................................................................................................... 2

A.3.

Keluaran ................................................................................................................... 3

A.4.

Kerangka Kerja ....................................................................................................... 3

A.5.

Metodologi ................................................................................................................ 9

A.6.

Ruang Lingkup Kegiatan...................................................................................... 12

B.

GAMBARAN KEADAAN NASIONAL .................................................................. 14

B.1.

Prioritas Pembangunan dan Kondisi Indonesia ................................................. 14

B.1.1.

Prioritas Pembangunan Nasional ......................................................................... 14

B.1.2.

Geografi ............................................................................................................... 17

B.1.3.

Iklim .................................................................................................................... 18

B.1.4.

Penduduk ............................................................................................................. 21

B.1.5.

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan ......................................................... 23

B.1.5.1.

Kondisi Ekonomi ............................................................................................. 23

B.1.5.2.

Kondisi Sosial .................................................................................................. 26

B.1.5.3.

Kondisi Lingkungan ........................................................................................ 28

B.1.6.
B.2.

Kondisi Sektor NDC............................................................................................ 29
Perkembangan, Tantangan, Pembelajaran, dan Country Driven Issues .......... 31

B.2.1.

Kebijakan dan Strategi Pengendalian Perubahan Iklim ....................................... 31

B.2.2.

Komitmen Nasional Pra-2020 ............................................................................. 32

B.2.3.

NDC Pertama Indonesia ...................................................................................... 33

B.2.4.

Kelembagaan Pengendalian Perubahan Iklim ..................................................... 35

B.2.5.

Perkembangan dan Tantangan Mitigasi Gas Rumah Kaca .................................. 37

B.2.6.

Perkembangan dan Tantangan Adaptasi Perubahan Iklim .................................. 39

B.2.7.

Pembelajaran dan Country Driven Issues ............................................................ 40

Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Teknologi untuk Aksi Perubahan Iklim

ii

C.

PENINGKATAN KAPASITAS PADA SEMUA TINGKATAN (NATIONWIDE)
42

C.1.

Analisis Kesenjangan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi .................................... 42

C.1.1.

Analisis Kesenjangan Kapasitas Mitigasi Nasional ............................................ 45

C.1.2.

Analisis Kesenjangan Kapasitas Adaptasi Nasional............................................ 47

C.2.

Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pengendalian Perubahan Iklim . 50

C.2.1.

Analisis Kebutuhan Nasional Peningkatan Kapasitas Mitigasi ........................... 53

C.2.2.

Analisis Kebutuhan Nasional Peningkatan Kapasitas Adaptasi .......................... 54

C.3.

Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pengendalian Perubahan Iklim................. 56

C.3.1.
Membangun Dukungan Politik dan Advokasi Kepemilikan (Ownership) dan
Komitmen Pengendalian Perubahan Iklim .......................................................................... 57
C.3.2.
Membangun Sistem Peningkatan Kapasitas dan Membentuk Komite Nasional
Peningkatan Kapasitas ......................................................................................................... 58
C.3.3.

Peningkatan Efektivitas Implementasi Kebijakan dan Kepatuhan ...................... 58

C.3.4.

Percepatan Penyusunan Kerangka Kerja dan Jaringan Komunikasi ................... 58

C.3.5.

Percepatan Realisasi Kebijakan Satu Data .......................................................... 59

C.3.6.
Membangun Sistem Continuous Improvement Kebijakan, Rencana, dan Program
Intervensi59
C.3.7.
C.4.

Penyusunan Pedoman Implementasi NDC dan Pendampingan Penggunaannya 60
Strategi Peningkatan Kapasitas Implementasi NDC ......................................... 60

C.4.1.

Program Pengembangan Sistem Manajemen Mitigasi ........................................ 60

C.4.2.

Program Pengembangan Sistem Manajemen Adaptasi ....................................... 62

C.4.3.

Program Pengembangan Kapasitas Mobilisasi Pendanaan ................................. 63

C.4.4.

Program Pengembangan Kapasitas Alih dan Pengembangan Teknologi ............ 63

C.4.5.

Program Pengembangan Kapasitas Implementasi Peningkatan Kapasitas.......... 63

C.4.6.

Program Pengembangan Kapasitas MRV Mitigasi dan Adaptasi ....................... 64

C.4.7.

Program Pengembangan Kapasitas Komunikasi dan Pelaporan ......................... 64

D. ANALISIS KEBUTUHAN TEKNOLOGI UNTUK AKSI MITIGASI DAN
ADAPTASI......................................................................................................................... 66
D.1.

Metodologi Kajian untuk Identifikasi, Seleksi dan Prioritisasi Teknologi ...... 66

D.2.

Aksi Mitigasi .......................................................................................................... 69

D.2.1.

Sektor Non Lahan (Energi, IPPU dan Limbah) ................................................... 69

D.2.1.1 Identifikasi Teknologi Saat Ini dan yang Dibutuhkan untuk Sub-Sektor Energi ... 69
D.2.1.2 Identifikasi Teknologi Saat Ini dan yang Dibutuhkan untuk Sub-Sektor IPPU
(Industrial Processes and Product Use) ............................................................................... 72
Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Teknologi untuk Aksi Perubahan Iklim

iii

D.2.1.3 Identifikasi Teknologi Saat Ini dan yang Dibutuhkan untuk Sub-Sektor Limbah .. 76
D.2.2. Sektor Lahan (Kehutanan dan Pertanian) ................................................................. 78
D.2.2.1 Seleksi dan Prioritasi Teknologi serta Analisis Kesenjangan dan Kebijakan SubSektor Kehutanan ................................................................................................................ 78
D.2.2.2 Seleksi dan Prioritisasi Teknologi serta Analisa Kesenjangan dan Kebijakan SubSektor Pertanian................................................................................................................... 88
D.3.

Aksi Adaptasi ......................................................................................................... 94

D.3.1.

Sektor Kehutanan ................................................................................................ 96

D.3.2.

Sektor Pertanian................................................................................................. 101

Penutup............................................................................................................................. 106
Daftar Pustaka ................................................................................................................. 107
Lampiran .......................................................................................................................... 110
Lampiran 1 - Rencana Seri FGD CBTNA ....................................................................... 110
Lampiran 2 - TOR FGD Capacity Gaps .......................................................................... 115
Lampiran 3 - TOR FGD Roundtable ............................................................................... 119
Lampiran 4 - Summary FGDs.......................................................................................... 123
Lampiran 5 - Kronologi proses keterlibatan para pihak dalam penyusunan Preliminary
Assessment on Technology Needs Land-Based Sector ...................................................... 126
Lampiran 6 - Daftar nama para pihak yang terlibat dalam dalam penyusunan Preliminary
Assessment on Technology Needs Land- Based Sector ..................................................... 127

Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Teknologi untuk Aksi Perubahan Iklim

iv

Daftar Tabel
Tabel 1 Kerangka, Pendekatan, dan Domain Kapasitas ........................................................ 5
Tabel 2 Sembilan Agenda Pembangunan Nasional Nawa Cita ........................................... 14
Tabel 3 Sasaran Makro Pembangunan Manusia dan Masyarakat ....................................... 16
Tabel 4 Sasaran Makro Ekonomi Nasional RPJMN 2015-2019 ......................................... 17
Tabel 5 PDB Indonesia Periode 2006-2014 ........................................................................ 24
Tabel 6 Target Penurunan Emisi GRK dalam NDC Indonesia ........................................... 29
Tabel 7 Perkembangan Emisi GRK Nasional Tahun 2010-2015 ........................................ 30
Tabel 8 Target Reduksi Emisi RAN GRK Tahun 2010-2020 ............................................. 32
Tabel 9 Target Penurunan Emisi GRK First NDC Indonesia Tahun 2030 ......................... 34
Tabel 10 Nama, Lokasi, dan Wilayah kerja Balai PPI dan Karhutla................................... 37
Tabel 11 Program Strategis Implementasi NDC Indonesia dan Perkembangannya ........... 42
Tabel 12 Matriks Analisis Kesenjangan Kapasitas Pengendalian Perubahan Iklim ........... 43
Tabel 13 Matriks Kesenjangan Kapasitas Sistem dan Organisasi Untuk Mewujudkan
Program Strategis Implementasi NDC ................................................................................ 44
Tabel 14 Matriks Kesenjangan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi dalam Implementasi Skema
NDC Pada Tingkat Sistem dan Organisasi .......................................................................... 48
Tabel 15 Matriks Kebutuhan Peningkatan Kapasitas untuk Program Strategis Implementasi
NDC..................................................................................................................................... 50
Tabel 16 Matriks Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi
Untuk Komponen Implementasi NDC ................................................................................ 55
Tabel 17 Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pengendalian Perubahan Iklim ...................... 56
Tabel 18 Strategi Peningkatan Kapasitas Mitigasi Untuk Implementasi NDC ................... 61
Tabel 19 Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan ......................................................... 68
Tabel 20 Hasil Identifikasi Kebutuhan Teknologi Mitigasi GRK Sektor Energi ................ 70
Tabel 21 Kriteria Prioritisasi Kebutuhan Teknologi Mitigasi GRK Sektor Energi ............. 71
Tabel 22 Faktor Emisi GRK IPPU Baseline di Industri Semen, Ammonia, Asam Nitrat dan
Aluminum ............................................................................................................................ 73
Tabel 23 Identifikasi Kebutuhan Teknologi Mitigasi GRK Sektor Limbah ...................... 77
Tabel 24 Kriteria Penilaian Teknologi Mitigasi GRK Sektor Limbah ................................ 77
Tabel 25 Identifikasi teknologi kehutanan dalam rangka pencapaian NDC ....................... 79
Tabel 26 Kriteria teknologi mitigasi sektor kehutanan........................................................ 80
Tabel 27 Format penilaian kriteria berpasangan ................................................................. 81
Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Teknologi untuk Aksi Perubahan Iklim

v

Tabel 28 Format pembobotan teknologi terhadap kriteria di sektor kehutanan .................. 82
Tabel 29 Analisa kesenjangan teknologi sekor kehutanan .................................................. 82
Tabel 30 Peraturan terkait kebijakan kehutanan .................................................................. 84
Tabel 31 Sasaran bidang, arah kebijakan dan strategi terkait mitigasi ................................ 86
Tabel 32 Daftar dan kesenjangan teknologi di lahan gambut .............................................. 87
Tabel 33 Identifikasi teknologi mitigasi pertanian dalam rangka pencapaian NDC ........... 89
Tabel 34 Kriteria teknologi mitigasi sektor pertanian ......................................................... 89
Tabel 35 Format penilaian kriteria berpasangan ................................................................. 90
Tabel 36 Format pembobotan teknologi terhadap kriteria di sektor pertanian .................... 91
Tabel 37 Analisa kesenjangan teknologi sekor pertanian.................................................... 92
Tabel 38 Analisa kebijakan sektor pertanian di bidang mitigasi perubahan iklim .............. 93
Tabel 39 Para pihak yang terlibat dalam proses rencana aksi nasional adaptasi perubahan
iklim..................................................................................................................................... 95
Tabel 40 Identifikasi teknologi untuk mendukung rencana aksi adaptasi terkait kehutanan
............................................................................................................................................. 97
Tabel 41 Sasaran bidang, arah kebijakan dan strategi terkait adaptasi .............................. 101
Tabel 42 Identifikasi teknologi untuk mendukung rencana aksi adaptasi terkait pertanian
........................................................................................................................................... 102
Tabel 43 Sasaran dan strategi adaptasi perubahan iklim ................................................... 104

Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Teknologi untuk Aksi Perubahan Iklim

vi

Daftar Gambar
Gambar 1 Proses Peningkatan Kapasitas............................................................................... 6
Gambar 2 Kerangka Kerja Kajian Kapasitas ......................................................................... 7
Gambar 3 Kerangka Pikir Analisa CBTNA .......................................................................... 8
Gambar 4 Tahapan Kegiatan Analisa CBTNA ................................................................... 10
Gambar 5 Metodologi CBTNA ........................................................................................... 11
Gambar 6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan .................................................................. 15
Gambar 7 Dimensi Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019 ........................................ 16
Gambar 8 Peta Wilayah Indonesia ...................................................................................... 18
Gambar 9 Sebaran Wilayah Tipe Curah Hujan di Indonesia .............................................. 19
Gambar 10 Proyeksi Perubahan Rata-Rata Curah Hujan di Indonesia ............................... 20
Gambar 11 Proyeksi Perubahan Rata-Rata Suhu Udara di Indonesia ................................. 21
Gambar 12 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Indonesia 1971-2010 22
Gambar 13 Peta Kepadatan Penduduk Indonesia ................................................................ 23
Gambar 14 Perbandingan Rata-Rata Pertumbuhan PDB Beberapa Negara Periode 20062015 ..................................................................................................................................... 24
Gambar 15 Struktur PDB Nasional ..................................................................................... 25
Gambar 16 Ketimpangan Perekonomian Daerah ................................................................ 26
Gambar 17 Perkembangan Ketimpangan Ekonomi Indonesia Tahun 1970-2015............... 27
Gambar 18 Distribusi Mata Pencaharian Penduduk Indonesia Tahun 2012 ....................... 27
Gambar 19 Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia ............................................................. 28
Gambar 20 Wilayah Rentan Perubahan Iklim di Indonesia ................................................ 33
Gambar 21 PeRkembangan Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia ............................... 35
Gambar 22 Struktur Organisasi DJPPI KLHK .................................................................... 36
Gambar 23 Emisi GRK 2000-2015 dan Proyeksi 2016-2030 ............................................. 38
Gambar 24 Tingkat Kerentanan Desa/Kelurahan Indonesia ............................................... 39
Gambar 25 Konsep Implementasi NDC .............................................................................. 43
Gambar 26 Kondisi Business as Usual Emisi GRK Nasional Tahun 2000-2015 ............... 46
Gambar 27 Sistem Peningkatan Kapasitas Pengendalian Perubahan Iklim ........................ 52
Gambar 28 Hierarki dalam AHP ......................................................................................... 67

Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Teknologi untuk Aksi Perubahan Iklim

vii

Gambar 29 Perkembangan emisi GRK baseline, inventarisasi dan pegurangan emisi di
industri semen 2010 - 2014 ................................................................................................. 73
Gambar 30 Perkembangan emisi GRK baseline, inventarisasi dan pengurangan emisi di
industri amonia 2010 - 2014 ................................................................................................ 74
Gambar 31 Perkembangan emisi GRK baseline, inventarisasi dan pengurangan emisi di
industri Asam Nitrat 2010 - 2014 ........................................................................................ 75
Gambar 32 Perkembangan emisi GRK baseline, inventarisasi dan pengurangan emisi di
industri Aluminum 2010 - 2014 .......................................................................................... 76
Gambar 33 Kaitan aspek pembangunan nasional dengan program/kegiatan prioritas
kementerian/lembaga teknis terkait dalam rangka mendukung aksi adaptasi dan identifikasi
teknologi yang dibutuhkan .................................................................................................. 95

Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Teknologi untuk Aksi Perubahan Iklim

viii

A. PENDAHULUAN
A.1. Latar Belakang
Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) telah menjadi bagian dari proses negosiasi di
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) sejak dibentuk pada
tahun 1992. Kegiatan Capacity Building yang telah dilakukan di bawah Konvensi meliputi
berbagai isu antara lain national communications, inventarisasi gas rumah kaca (GRK), alih
teknologi, dan adaptasi. Pada prinsipnya, Capacity Building menjadi isu penting
pengendalian perubahan iklim, seperti pernyataan UNFCCC, “a country cannot mitigate or
adapt to climate change without first having the capacity to do so”. Pada tahun 2001, the
Conference of the Parties ke-7 atau COP 7 mengadopsi dua framework yang mengatur
mengenai kebutuhan, keadaan dan prioritas peningkatan kapasitas di negara berkembang
dan negara dalam transisi ekonomi. Framework tersebut dimuat di dalam keputusan COP 7
yaitu Capacity Building in Developing Countries (Decision 2/CP.7) dan Capacity Building
in Countries with Economic in Transition (Decision 3/CP.7). Kemudian pada tahun 2005,
setelah berlakunya Kyoto Protocol berlaku, the Conference of the Parties serving the
meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP) memutuskan bahwa keputusankeputusan mengenai Capacity Building juga dapat diterapkan untuk pelaksanaan Kyoto
Protocol. Framework mengenai Capacity Building menjadi pedoman untuk prinsip-prinsip
dan pendekatan Capacity Building, antara lain bahwa peningkatan kapasitas harus
merupakan proses yang bersifat country driven, pelibatan melalui cara learning by doing,
dan didasarkan pada kegiatan saat ini atau eksisting.
Melalui pemantauan tahunan dan tinjauan secara periodik, serta berbagai workshop dan
pertemuan-pertemuan terkait pelaksanaan Capacity Building Frameworks, dukungan
terhadap pelaksanaan peningkatan kapasitas semakin berkembang. Pada tahun 2009,
peningkatan kapasitas menjadi bagian dari proses negosiasi ad hoc Working Group on Longterm Cooperative Action under the Convention (AWG-LCA), dan kemudian menjadi awal
terbentuknya Durban Forum on Capacity Building. Dalam Conference of the Parties 17
(COP 17) yang dilaksanakan di Durban, melalui Decision 2/CP.17, para 144, COP meminta
kepada Subsidiary Body for Implementation (SBI) untuk meningkatkan pemantauan dan
peninjauan terhadap efektivitas Capacity Building dengan menyelenggarakan Durban
Forum yang bersifat in-session setiap tahun sebagai wadah diskusi mendalam mengenai
peningkatan kapasitas, yang melibatkan partisipasi para pihak, perwakilan badan-badan
dibawah Konvensi, para ahli, praktisi, untuk berbagi pengalaman, gagasan, best practices
dan lesson learned implementasi Capacity Building.
Selanjutnya pada COP ke 21 di Paris yang merupakan peletakan milestone, UNFCCC
kembali memberikan perhatian pada persoalan kapasitas pelaksanaan aksi adaptasi dan
mitigasi. Perhatian pada persoalan peningkatan kapasitas dimuat di dalam Decision 1/CP.21,
yaitu pada artikel 11 dan 12 dokumen Paris Agreement. Para pihak, melalui COP 21 telah
sepakat untuk menyatakan bahwa terdapat kondisi yang serius dan mendesak terkait
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kapasitas adaptasi dan mitigasi. Situasi ini semakin tercermin dari adanya kesenjangan yang
nyata antara capaian reduksi emisi berdasarkan janji para pihak dengan target penurunan
emisi sampai tahun 2020, demikian juga antara agregasi NDCs (nationally determined
contributions) atau janji kontribusi reduksi emisi para pihak setelah tahun 2020, yang belum
dapat memenuhi upaya menjaga agar kenaikan suhu tidak melebihi 20 Celcius.
Bersamaan dengan munculnya isu kapasitas, UNFCCC pada tahun 2015 melalui COP 21 di
Paris memandatkan pembentukan Paris Committee on Capacity-building (PCCB)
berdasarkan Decision 1/CP.21, para 71. PCCB adalah salah satu badan di bawah UNFCCC,
dan menjadi badan pertama yang dibentuk untuk menjalankan mandat Paris Agreement.
PCCB ditujukan untuk (i) menangani kesenjangan (gaps) dan kebutuhan (needs) saat ini
maupun yang akan datang dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas di negara berkembang,
dan (ii) meningkatkan lebih lanjut upaya peningkatan kapasitas melalui koherensi dan
koordinasi seluruh kegiatan peningkatan kapasitas di bawah Konvensi.
Sebagai tindak lanjut di tingkat Nasional, selain telah melakukan Kick Off PCCB Indonesia,
National Focal Point UNFCCC, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan
Iklim – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini sedang menyusun dokumen
Capacity Building and Technology Needs Assessment (CBTNA). Substansi dari kajian
tersebut adalah (i) untuk melakukan kajian kesenjangan kapasitas (capacity gaps
assessment) baik untuk aksi mitigasi maupun adaptasi, dan (ii) kajian kebutuhan alih dan
pengembangan teknologi (technology needs assessment) serta peningkatan kapasitas yang
menyertainya. Dokumen CBTNA diharapkan menjadi pedoman dalam upaya peningkatan
kapasitas mitigasi dan adaptasi untuk tingkat nasional serta sektor-sektor NDC di Indonesia.
Dokumen “Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Teknologi untuk Aksi Perubahan
Iklim” ini akan menjadi bahan dalam penyusunan CBTNA dan sebagai bagian dari strategi
implementasi NDC.

A.2. Tujuan
Tujuan penyusunan dokumen “Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Teknologi
untuk Aksi Perubahan Iklim” adalah sebagai berikut:
(1) Mengetahui pengalaman kegiatan peningkatan kapasitas dan country driven issues
untuk kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
(2) Mengetahui kesenjangan kapasitas mitigasi dan adaptasi pada tingkat Nasional dan
sektor-sektor NDC
(3) Memperoleh informasi mengenai kebutuhan peningkatan kapasitas di tingkat
sistem, institusi, kelompok individu, dan sarana/prasarana serta teknologi yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
(4) Memberikan masukan bagi kebijakan dan strategi peningkatan kapasitas perubahan
iklim dan alih serta pengembangan teknologi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
(5) Menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kapasitas
dan Teknologi Mitigasi dan Adaptasi (Capacity Building and Technology National
Action Plan) terutama untuk sektor-sektor NDC.
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A.3. Keluaran
Sesuai dengan tujuan penyusunan dokumen “Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan
Teknologi untuk Aksi Perubahan Iklim”, keluaran yang dihasilkan meliputi:
(1) Informasi perkembangan, tantangan, pembelajaran kegiatan peningkatan kapasitas,
serta country driven issues untuk kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
(2) Kesenjangan kapasitas (Capacity Gaps) mitigasi dan adaptasi pada tingkat Nasional
dan sektor-sektor NDC
(3) Informasi mengenai kebutuhan peningkatan kapasitas di tingkat sistem, institusi,
kelompok individu, dan sarana/prasarana serta teknologi yang dibutuhkan untuk
pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
(4) Masukan bagi kebijakan dan strategi peningkatan kapasitas perubahan iklim dan alih
serta pengembangan teknologi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
(5) Hasil identifikasi, seleksi dan prioritisasi teknologi sektor-sektor NDC.

A.4. Kerangka Kerja
Substansi dari muatan dokumen “Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Teknologi
untuk Aksi Perubahan Iklim” adalah kajian tentang kesenjangan kapasitas (capacity gaps)
dan kebutuhan pengembangan peningkatan kapasitas dan teknologi untuk mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim, yang memuat masukan untuk kebijakan, strategi, dan rencana aksi
nasional peningkatan kapasitas dan teknologi perubahan iklim.
Diperlukan dua analisa untuk pelaksanaan aksi perubahan iklim yang efektif di Indonesia,
yaitu Analisa Kebutuhan Peningkatan Kapasitas atau Capacity Building Needs Assessment
(CBNA) dan Analisa Kebutuhan Teknologi atau Technology Needs Assessment (TNA).
Indonesia pernah mengembangkan TNA pada tahun 2010 dan 2012, tetapi sudah dianggap
perlu dikaji kembali mengingat perkembangan dan kebutuhan pemenuhan janji NDC saat
ini. CBNA belum pernah dikembangkan untuk Indonesia.

Technology Needs Assessment
Disebutkan di dalam Technology Needs Assessment Handbook yang dikeluarkan oleh
UNFCCC (2010) bahwa tujuan dari technology needs assessment adalah untuk
mengidentifikasi, mengevaluasi dan membuat prioritas mengenai teknologi baik untuk
mitigasi maupun adaptasi, dalam rangka mencapai pembangungan berkelanjutan.
Dokumen Technology Needs Assessment untuk perubahan iklim akan memberikan masukan
penting bagi perumusan strategi nasional di negara berkembang, terutama terkait teknologi
perubahan iklim, dan dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan kapasitas di
negara berkembang: penerapan teknologi yang ramah lingkungan; meningkatkan
kemampuan adaptasi dan mengurangi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim;
mengembangkan jejaring yang penting antar pemangku kepentingan di negara berkembang
untuk mendukung masuknya investasi di masa mendatang dan menghilangkan hambatan;
dan menyebarluaskan teknologi dan upaya yang menjadi prioritas ke sektor-sektor utama
dalam perekonomian nasional.
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Batuan teknologi yang diberikan kepada negara berkembang harus didasarkan pada
kebutuhan negara penerima. Dalam melakukan analisa terhadap kebutuhan teknologi yang
memfokuskan pada pengurangan emisi GRK dan kerentanan terhadap perubahan iklim,
penting untuk diketahui bahwa teknologi yang dipilih harus sejalan dengan strategi
pembangunan nasional. Tanpa pertimbangan terhadap prioritas di negara penerima, alih
teknologi tidak akan berkelanjutan.
Sains, inovasi dan teknologi menjadi dasar untuk mengatasi masalah perubahan iklim.
Persyaratan tersebut berlaku bagi semua sektor NDC yang akan mengurangi emisi GRK.
Ketersediaan teknologi yang tepat sangat penting untuk mengurangi emisi GRK.

Capacity Building Needs Assessment
Sebagaimana dimandatkan dalam Artikel 11 Paris Agreement, peningkatan kapasitas yang
dimaksud di dalam Agreement tersebut harus dapat meningkatkan kemampuan dan negara
berkembang untuk dapay melaksanakan aksi perubahan iklim secara efektif, termasuk antara
lain melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi, fasilitasi pengembangan, diseminasi dan
penerapan teknologi, akses terhadap pendanaan iklim, aspek pendidikan, pelatihan dan
kesadaran masyarakat, serta penyampaian informasi secara transparan, tepat waktu dan
akurat.
Peningkatan kapasitas harus bersifat country-driven, didasarkan pada kebutuhan nasional,
menimbulkan rasa kepemilikan terhadap kegiatan, baik di tingkat nasional, subnasional
maupun lokal. Untuk dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimandatkan oleh Paris
Agreement, negara berkembang, termasuk Indonesia harus mengidentifikasi kebutuhan dan
kesenjangan peningkatan kapasitas perubahan iklim. Identifikasi tersebut meliputi kesadaran
masyarakat, partisipasi masyarakat dan akses masyarakat terhadap informasi, yang
merupakan prasyarat untuk dapat mencapai pembangunan rendah karbon dan masyarakat
yang resilien terhadap perubahan iklim.
World Bank memberikan perbedaan antara capability dan capacity. Capability atau
kapabilitas adalah “the ability to undertake and promote collective action of whatever nature
and its consequences”, sedangkan capacity atau kapasitas adalah “the ability to use available
capability to meet concern and objective of society” (World Bank, 1997). United Nations
mengalami pergeseran gagasan dari Capacity Building menjadi capacity development
(Whittle, et al., 2013; Gill & Whittle, 1993; Abrahamson, 1991) pada tahun 1998, yang
mendefinisikan kapasitas sebagai “the abilities, behaviors, relationships, and values that
enable individuals, groups, and organizations at any level of society to carry out functions
or tasks and to achieve their development activities over time”. Pada saat ini United Nations
Development Programme (UNDP) menggunakan istilah capacity development, dan istilah
ini juga banyak digunakan para ahli khususnya yang memandang dari perspektif
pengembangan organisasi (Whittle, et al, 2013). UNDP mendefinisikan kapasitas sebagai
“the ability of individuals, institutions and societies to perform function, solve problems, and
set and achieve objectives in an sustainable manner” dan definisi capacity development
yaitu “the process through with the ability to do so are obtained, strengthened, adapted, and
maintained over time” (UNDP, 1998). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, UNEP
mendefinisikan Capacity Building adalah “building abilities, relationships and values that
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will enable organization, groups and individuals to improve their performance and achieve
their development objective”. Kegiatan Capacity Building berdasarkan definisi UNEP
meliputi upaya penguatan proses, sistem dan peraturan yang mempengaruhi perilaku dan
performa secara secara kolektif maupun individual dalam berbagai upaya pembangunan.
Capacity Building juga berarti peningkatan kemampuan teknis dan kesediaan untuk
mengambil peran baru maupun beradaptasi pada tuntutan dan situasi yang baru (UNEP,
2012). Selanjutnya dalam CBTNA Indonesia, digunakan istilah Capacity Building, dan
didefinisikan sebagai “building abilities, relationships and values that will enable
individuals, institutions and societies to improve their performance, solve problems, set and
achieve objectives in an sustainable manner to do mitigation and adaption on climate
change”.
Berdasarkan perjalanannya sejak awal, UNFCCC menggunakan istilah Capacity Building
dalam konteks upaya peningkatan kapasitas mitigasi emisi GRK dan adaptasi perubahan
iklim, seperti yang digunakan dalam beberapa keputusan COP, antara lain Capacity Building
in Developing Countries (Decision 2/CP.7) dan Capacity Building in Countries with
Economic in Transition (Decision 3/CP.7). Istilah Capacity Building juga digunakan dalam
Durban Forum on Capacity Building, yang menjadi salah satu kegiatan in-session SBI, serta
badan di bawah Konvensi yang dibentuk khusus untuk menangani kesenjangan kapasitas,
yaitu Paris Committee on Capacity Building.
Tabel 1 Kerangka, Pendekatan, dan Domain Kapasitas

Sumber: Diolah dari Whittle, at al. (2013)

Terdapat beberapa pandangan tentang frameworks, approaches, dan domain terkait
kapasitas, seperti terlihat pada Tabel 1. Mempertimbangkan kompleksitas dan variasi
pemahaman tentang kapasitas dan Capacity Building, dalam konteks capacity assessment
untuk dokumen analisis CBTNA, pendekatan capacity assessment dari UNDP dinilai paling
tepat dan relevan dengan dinamika isu perubahan iklim di bawah UNFCCC.
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Dalam pendekatan UNDP, proses peningkatan memiliki lima tahap yang terdiri atas
pelibatan para pihak (stakeholder engagement), kajian kesenjangan kapasitas dan kebutuhan
peningkatan kapasitas, perumusan rencana aksi, pelaksanaan, dan evaluasi (Gambar 1).
Lima langkah proses peingkatan kapasitas ini adalah suatu proses yang bersifat continuous
improvement, yaitu melalui proses design-application-learning-adjsutment (UNDP, 2009).
Dalam siklus proses peningkatan kapasitas, dokumen analisa ini memuat kajian kesenjangan
kapasitas dan kebutuhan, yang berarti berada pada tahap dua proses peningkatan kapasitas,
yaitu tahap gaps and needs assessment.
Gambar 1 Proses Peningkatan Kapasitas

Sumber: Diadopsi dari UNDP (2009)

Berdasarkan kerangka UNDP (Gambar 2) terdapat tiga aspek kajian kapasitas, yaitu point
of entry, isu utama (core issues), serta kapasitas fungsional dan teknis, dengan penjelasan
sebagai berikut:
(1) Point of entry dalam capacity assessment atau kajian kapasitas, dimaksudkan
sebagai langkah awal untuk pemilahan sasaran peningkatan kapasitas yang
berdasarkan pada tiga tingkatan kapasitas, yaitu kapasitas pada kondisi pemungkin
(enabling environment), tingkat organisasi/institusi, dan pada tingkat individu.
Mempertimbangkan CBTNA adalah kajian tingkat nasional dan untuk mengurangi
kompleksitas, maka point of entry tingkat individu digantikan dengan kelompok
individu (misalnya kelompok pakar) dan ditambahkan peralatan dan teknologi.
Sehingga terdapat 4 point of entry dalam CBTNA, yaitu kondisi pemungkin,
organisasi/institusi, kelompok individu, dan peralatan/teknologi.
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(2) Isu utama atau Core Issues atau kelompok isu utama yang akan dikaji, didasarkan
pada empat domain kapasitas, yaitu institutional arrangement, leadership,
knowledge, dan accountability. Namun domain yang akan dikaji disesuaikan dengan
country driven issues Indonesia, perkembangan implementasi Capacity Building
sampai dengan saat ini, maupun tantangan yang dihadapi dalam pengembangan
kapasitas pada masing-masing point of entry.
(3) Kapasitas fungsional dan teknis meliputi 5 kapasitas fungsional, yaitu (i) kapasitas
stakeholder engagement, (ii) kapasitas mengkaji situasi dan menetapkan visi dan
mandat, (iii) kapasitas merumuskan kebijakan dan strategi, (iv) kapasitas
penganggaran, manajemen dan implementasi, (v) kapasitas evaluasi.
Gambar 2 Kerangka Kerja Kajian Kapasitas

Catatan: point of entry dokumen analisa CBTNA; kondisi pemungkin, organisasi/institusi,
kelompok individu, peralatan/teknologi
Sumber: UNDP (2009)

Berdasarkan ruang lingkup dan kerangka kerja dokumen analisa CBTNA, disusun logical
framework atau kerangka pikir untuk pelaksanaan CBTNA (Gambar 3). Isu kapasitas
mitigasi dan adaptasi serta implementasi kegiatan peningkatan kapasitas yang telah
dilaksanakan dalam periode komitmen nasional menghadapi perubahan iklim pra-2020
diidentifikasi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional pengurangan Gas Rumah Kaca
(RAN GRK) dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API). NDC
Indonesia yang merupakan komitmen nasional untuk periode pasca-2020, menjadi landasan
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untuk membangun konteks NDC dalam peningkatan kapasitas dan pegembangan Capacity
Building, dan hal ini sesuai dengan dinamika isu kapasitas dan peningkatan kapasitas di
UNFCCC. Pada aspek pembangunan, kondisi (circumstances) dan prioritas nasional, serta
kebijakan (termasuk strateginya) dan institutional arrangement menjadi dasar untuk
merumuskan country driven issues. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa
peningkatan kapasitas dan pengembangannya merupakan kegiatan yang sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan Indonesia.
Kesenjangan kapasitas hanya dapat diperoleh dengan membandingkan antara kapasitas yang
diharapkan dengan kapasitas yang dicapai sampai dengan saat ini atau kapasitas eksisting.
Kapasitas yang diharapkan diperoleh dari tantangan maupun target mitigasi dan adaptasi,
sedangkan kapasitas eksisting diketahui dari perkembangan implementasi mitigasi dan
adaptasi. Selanjutnya, kesenjangan kapasitas menjadi dasar untuk melakukan analisis
kebutuhan peningkatan kapasitas dan pengembangannya, termasuk mengidentifikasi
kebutuhan teknologi. Kelayakan kebutuhan untuk kegiatan peningkatan kapasitas dan
pengembangannya dan kebutuhan teknologi menjadi perhatian dalam CBTNA, untuk
memastikan bahwa kebutuhan layak untuk dipenuhi (feasible needs). Hasil kajian
kesenjangan dan kajian kebutuhan kemudian digunakan untuk merumuskan kebijakan dan
strategi peningkatan kapasitas, dan nantinya untuk menyusun rencana aksi Capacity
Building.
Gambar 3 Kerangka Pikir Analisa CBTNA
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A.5. Metodologi
Kajian kapasitas dalam analisa CBTNA untuk aspek peningkatan kapasitas terdiri atas empat
tahapan (Gambar 4) yaitu; (i) mobilisasi dan disain kajian kapasitas, (ii) kajian kesenjangan
kapasitas, (iii) kajian kebutuhan dan kelayakan pengembangan kapasitas, (iv) formulasi
kebijakan dan strategi peningkatan kapasitas. Tahapan kegiatan analisa CBTNA dapat
dilihat pada Gambar 4 sebagai berikut:
Masing-masing tahapan analisa CBTNA selanjutnya diuraikan lebih lanjut:
(1) Mobilisasi dan disain kajian kapasitas; meliputi mobilisasi sumber daya termasuk
pendanaan dan tenaga ahli serta penyusunan rencana kerja yang memuat antara lain
tujuan utama penyusunan CBTNA, kerangka kerja yang digunakan, metodologi
yang akan diterapkan, dan ruang lingkup kerja.
(2) Kajian kesenjangan kapasitas; tujuan utama kegiatan ini adalah mengetahui
kesenjangan kapasitas yang diperoleh dari hasil identifikasi kapasitas eksisting dan
kapasitas yang diinginkan. Namun selain itu, juga diidentifikasi kondisi dan prioritas
pembangunan nasional serta isu-isu kapasitas dan peningkatan kapasitas yang sesuai
dengan tuntutan dan situasi Indonesia (country driven issues).
(3) Kajian kebutuhan dan kelayakan peningkatan kapasitas; Pada kajian ini akan
dihasilkan kebutuhan peningkatan kapasitas dan pengembangannya, termasuk
teknologi, yang berdasarkan pada hasil kajian identifikasi, seleksi dan prioritisasi
teknologi. Aspek kelayakan menjadi penting dalam CBTNA untuk memastikan
bahwa kebutuhan yang direkomendasikan layak untuk diimplementasikan.
(4) Formulasi kebijakan dan strategi Peningkatan Kapasitas dan Teknologi; tahap
ini merupakan sintesis dan formulasi kebijakan peningkatan kapasitas dan
tekonologi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk tingkat nasional. Selain itu
juga disusun strategi yang berisi program-program utama peningkatan kapasitas
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, untuk menjamin arah kebijakan yang
dirumuskan dapat terwujud.
(5) Metode penyusunan rencana aksi Capacity Building; kebijakan dan strategi
Capacity Building mitigasi dan adaptasi perubahan iklim selanjutnya digunakan
untuk menyusun rencana aksi Capacity Building untuk tingkat nasional. Penyusunan
rencana aksi Capacity Building menggunakan metode desk study dan FGD. (Tahap
ini belum dilakukan dalam penyusunan dokumen ini).

Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Teknologi untuk Aksi Perubahan Iklim

9

Gambar 4 Tahapan Kegiatan Analisa CBTNA
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Metode yang digunakan pada masing-masing kegiatan sesuai tahapan analisa CBNA
(Capacity Building Needs Assessment) serta keluaran yang dihasilkannya (Gambar 5)
dijelaskan sebagai berikut:
(1) Metode mobilisasi dan disain kajian kapasitas; dalam tahap kegiatan mobilisasi
dan disain kajian kapasitas, metode yang digunakan mencakup reviu literatur, desk
study, serta Focus Group Discussion (FGD). Hasil yang diperoleh melalui tahap
kegiatan ini adalah objective atau tujuan CBTNA yang menjadi konsensus para
pihak, kerangka kerja (framework), metodologi, dan ruang lingkup kerja.
(2) Metode kajian kesenjangan kapasitas; keluaran dari kegiatan pada tahap ini
adalah kondisi dan prioritas pembangunan nasional, serta isu-isu kapasitas dan
peningkatan kapasitas yang sesuai dengan tuntutan dan situasi Indonesia (country
driven issues), serta kapasitas mitigasi baik eksisting maupun yang diinginkan, dan
kesenjangan kapasitas mitigasi dan adaptasi. Metode yang digunakan antara lain
desk study, FGD, dan permodelan yang relevan untuk mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim.
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Gambar 5 Metodologi CBTNA

(3) Metode kajian kebutuhan dan kelayakan Capacity Building; kajian kebutuhan
dilakukan menggunakan metode desk study, FGD, multi criteria indicators,
weighted scoring. Hasil yang diperoleh pada tahap kajian kebutuhan dan kelayakan
Capacity Building yaitu kebutuhan untuk peningkatan kapasitas dan pengembangan
Capacity Building, termasuk kebutuhan teknologi, yang berdasarkan pada hasil
kajian kesenjangan serta kajian kelayakannya.
(4) Metode formulasi kebijakan dan strategi Capacity Building; Hasil tahap kegiatan
ini adalah rumusan kebijakan dan strategi yang berisi program-program utama
Capacity Building mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Metode yang digunakan
untuk formulasi kebijakan dan strategi yaitu desk study, FGD, dan analisis
kebijakan.
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(5) Metode penyusunan rencana aksi Capacity Building; kebijakan dan strategi
Capacity Building mitigasi dan adaptasi perubahan iklim selanjutnya akan
digunakan untuk menyusun rencana aksi Capacity Building untuk tingkat nasional.
Tahap ini belum dilakukan untuk penyusunan dokumen ini.

A.6. Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup kegiatan penyusunan dokumen “Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas
dan Teknologi untuk Aksi Perubahan Iklim” meliputi:
(1) Identifikasi prioritas dan kondisi pembangunan nasional
(2) Identifikasi kebijakan, strategi dan pengelolaan kelembagaan (institutional
arrangement) peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
nasional dan sektor-sektor NDC
(3) Analisis terhadap pelaksanaan komitmen Indonesia untuk mitigasi dan adaptasi
pra-2020
(4) Analisis terhadap pelaksanaan strategi First NDC Indonesia
(5) Analisis terhadap pelaksanaan peningkatan kapasitas dan country driven issues
terkait kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
(6) Analisis terhadap perkembangan dan tantangan upaya mitigasi emisi GRK
(7) Analisis terhadap perkembangan dan tantangan upaya adaptasi perubahan iklim
(8) Analisis kesenjangan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim nasional dan
sektor-sektor NDC
(9) Analisis dan perumusan kebutuhan sistem, institusi, individu, sarana/prasarana,
dan teknologi untuk peningkatan kapasitas dan pengembangannya untuk mitigasi
dan adaptasi perubahan iklim
(10) Identifikasi, seleksi dan prioritasisasi teknologi untuk aksi mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim
(11) Merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim
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B. GAMBARAN KEADAAN NASIONAL
B.1. Prioritas Pembangunan dan Kondisi Indonesia
B.1.1. Prioritas Pembangunan Nasional
Sejak tanggal 20 Oktober 2014, setelah terpilihnya Presiden Republik Indonesia yang
ketujuh, pemerintah mencanangkan konsep Nawa Cita sebagai agenda pembangunan
nasional, yang terdiri atas sembilan prioritas pembangunan. Dalam pelaksanaannya,
sembilan agenda pembangunan dalam Nawa Cita diterjemahkan ke dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Tabel 2). Nawa Cita
dituangkan secara eksplisit pada bagian pertama dokumen RPJMN 2015-2019, yaitu dalam
Agenda Pembangunan Nasional.
Tabel 2 Sembilan Agenda Pembangunan Nasional Nawa Cita

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Agenda Pembangunan
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa
aman pada seluruh warga negara
Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum
yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi
domestik
Melakukan revolusi karakter bangsa
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
Sumber: RPJMN 2015-2019 (Bappenas, 2014)

Di lain pihak, di Markas Besar PBB pada tanggal 25 September tahun 2015, para pemimpin
193 negara anggota PBB mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable
Development Goals (SDGs) sebagai angenda pembangunan global untuk periode 20162030. SDGs diarahkan untuk mengatasi hambatan utama dalam pelaksanaan pembangunan
berkelanjutan, antara lain ketidakadilan, konsumsi yang tidak berkelanjutan, lemahnya
kapasitas kelembagaan, dan degradasi lingkungan yang kurang diperhatikan di dalam
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Milleniun Development Goals (MDGs) yang merupakan tujuan global sebelumnya. SDGs
terdiri atas 17 goals (Gambar 6), 169 target dan 230 indikator.
Gambar 6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: Sekretariat SDGs Indonesia (2017)

Isu SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ditanggapi pemerintah Indonesia
dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 27 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebelumnya, pada tahun 2016 atau satu
tahun setelah Paris Agreement (Persetujuan Paris) untuk menanggapi perkembangan isu
perubahan iklim, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi persetujuan tersebut dan
mengeluarkan UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris. Secara
keseluruhan, konsep Nawa Cita, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan isu perubahan
iklim mewarnai konteks prioritas pembangunan nasional.
Saat ini pembangunan berada pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pembangunan Indonesia terdiri atas 3 dimensi yaitu (i)
dimensi pembangunan manusia, (ii) dimensi pembangunan sektor unggulan, dan (iii)
dimensi pemerataan & kewilayahan (Gambar 7).

Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Teknologi untuk Aksi Perubahan Iklim

15

Gambar 7 Dimensi Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019

Sumber: Bappenas (2015)

Sasaran makro dimensi pembangunan pembangunan manusia dan masyarakat adalah pada
upaya peningkatan indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan masyarakat,
serta mengurangi kesenjangan pendapatan. Selain itu, diarahkan untuk meningkatkan
jaminan pada aspek kesehatan dan sosial para pekerja. Sasaran makro pembangunan
manusia dan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3 Sasaran Makro Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Sumber: Bappenas (2015)

Adapun sasaran makro ekonomi dalam RPJMN 2015-2019 adalah peningkatan
pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Domestik Brutto (PDB), serta penurunan inflasi, tingkat
kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka. Sasaran makro ekonomi dapat dilihat pada
Tabel 4 berikut ini.
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Tabel 4 Sasaran Makro Ekonomi Nasional RPJMN 2015-2019

Sumber: Bappenas (2015)

Sasaran makro pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat serta sasaran makro
ekonomi menunjukkan prioritas pembangunan nasional saat ini dalam upaya mengejar
ketertinggalan dari negara yang lebih maju. Upaya pengendalian perubahan iklim,
khususnya peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim perlu
menyelaraskan dengan prioritas pembangunan tersebut. Artinya setiap kebijakan, strategi,
dan rencana aksi peningkatan kapasitas dan teknologi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
pada saat yang bersamaan harus mendukung sasaran pembangunan nasional.
Sasaran pembangunan sektor unggulan yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kapasitas
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yaitu (i) kedaulatan pangan, (ii) kedaulatan energi dan
ketenagalistrikan, (iii) kemaritiman dan kelautan, serta (iv) pariwisata dan industri.
Kedaultan pangan memiliki sasaran utama peningkatan produksi dalam negeri serta
pembangunan dan peningkatan irigasi. Kedaulatan energi berupaya mendorong tercapainya
sasaran peningkatan produksi, konsumsi dalam negeri dengan berbagai pembangunan
sarananya. Bidang kemaritiman dan kelautan difokuskan pada sasaran pemberantasan
perikanan liar, pembangunan konektivitas nasional, serta pengembangan ekonomi maritim
dan kelautan. Sedangkan sektor unggulan pariwisata dan industri diarahkan pada
peningkatan jumlah wisatawan dan kontribusi terhadap PDB, serta pengembangan 9.000
unit industri skala menengah dan besar.

B.1.2. Geografi
Luas wilayah Indonesia adalah 8308708,62 km2, dengan garis pantai sepanjang 99.149,29
km. Kepulauan Indonesia terdiri atas 17.504 pulau, terdiri dari 16.056 pulau yang sudah
bernama dan 1448 belum memiliki nama (Pushidros TNI-AL, 2017). Terdapat lima pulau
besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, dengan jumlah provinsi
sebanyak 34, dan terdiri atas 511 kabupaten/kota, serta memiliki 82.190 desa atau wilayah
setingkat desa. Jumlah desa yang terdapat di tepi laut yaitu sebanyak 12.824 desa dan yang
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berada bukan di tepi laut sebanyak 69.363 desa, Sedangkan jumlah desa yang terdapat pada
dataran sebanyak 62.517 desa, berada lembah sejumlah 3.630 desa, dan yang menempati
lereng/puncak mencapai16.680 desa (BPS, 2016). Secara geografis, Indonesia terletak
o

o

antara 7 44’35.11’’ Lintang Utara dan 13 55’59.99’’ Lintang Selatan, serta antara
o

o

91 38’25.55’’ sampai 144 24’00’’ Bujur Timur.
Gambar 8 Peta Wilayah Indonesia

Sumber: Badan Informasi Geografis (2014)

B.1.3. Iklim
Secara umum, dengan posisi geografisnya, Indonesia berada pada zona iklim tropis yang
didominasi oleh iklim muson (monsoon), namun pola iklim di wilayah Indonesia memiliki
karakteristik tersendiri. Hal ini antara lain disebabkan oleh posisi Indonesia yang berada di
garis khatulistiwa, sehingga suhu rata-rata di Indonesia tinggi. Wilayah Indonesia terletak di
Daerah Konvergensi Antar Tropik (Inter-Tropical Convergence Zone), Selain itu kondisi
Indonesia yang merupakan negara kepulauan menyebabkan Indonesia memiliki rata-rata
kelembaban relatif yang tinggi.
Terdapat tiga tipe pola curah hujan yaitu; (i) curah hujan muson dengan puncak curah hujan
pada bulan Desember, (ii) pola curah hujan yang terkonsentrasi di wilayah bagian timur
ekuator dengan puncak curah hujan pada bulan Juli-Agustus, dan (iii) pola curah hujan
dengan dua puncak curah hujan yaitu pada bulan Maret dan Oktober. Pada umumya, ketiga
tipe pola curah hujan mengakibatkan variasi musim basah dari 280-300 hari sampai dengan
hanya 10-110 hari, dengan tingkat curah hujan bervariasi dari 4.115 mm sampai yang rendah
yaitu 640 mm (DJPPI KLHK, 2017).
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Tipe curah hujan muson terdapat di wilayah Pulau Jawa dan Kepulauan Nusa Tenggara, di
bagian Utara wilayah Pulau Sumatera, Tenggara Pulau Kalimantan, dan beberapa bagian di
wilayah Pulau Sulawesi, Papua, serta Kepualauan Maluku. Sedangkan tipe curah hujan
ekuatorial tersebar di wilayah Barat Pulau Sumatera, sebagian besar Pulau Kalimantan, dan
sebagian besar wilayah Pulau Sulawesi dan Papua. Curah hujan tipe lokal berada di bagian
Timur Indonesia, khususnya di sebagian kecil Pulau Papua dan Kepulauan Maluku (Gambar
9).
Gambar 9 Sebaran Wilayah Tipe Curah Hujan di Indonesia

Sumber: BMG (2005)

Variabilitas curah hujan di Indonesia dipengaruhi oleh banyak fenomena iklim, di antaranya
terkait dengan variabilitas suhu permukaan laut (sea-surface temperature). El Nino Southern
Oscillation (ENSO) atau yang sering dikenal sebagai fenomena El Nino adalah salah satu
fenomena yang mempengaruhi variabilitas curah hujan di Indonesia. El Nino mengakibatkan
kondisi di Indonesia cenderung memiliki musim kemarau yang berakhir lebih lama dan
tertundanya musim hujan, serta curah hujan di musim kemarau semakin sedikit.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peta proyeksi
perubahan rata-rata curah hujan musiman Desember-Januari-Februari untuk periode 20322040 (terhadap periode 2006-2014), seperti diperlihatkan pada Gambar 10. Proyeksi ini
didasarkan pada skenario Representative Concentration Pathways (RCP), khususnya RCP
4.5 yang disusun oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC). Selain proyeksi
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curah hujan, juga dibuat proyeksi perubahan suhu rata-rata udara, rata-rata suhu maksimum,
dan rata-rata suhu minimum.
Hasil proyeksi suhu menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan, bagian
Barat Pulau Sulawesi, dan sebagian wilayah Pulau Jawa, khususnya di bagian utara akan
mengalami peningkatan lebih dari 0,8 derajat Celcius. Sedangkan wilayah lainnya juga
cenderung mengalami kenaikan, namun dengan tingkat kenaikan rata-rata suhu yang lebih
rendah (Gambar 11).
Gambar 10 Proyeksi Perubahan Rata-Rata Curah Hujan di Indonesia

Sumber: BMKG (2015a)
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Gambar 11 Proyeksi Perubahan Rata-Rata Suhu Udara di Indonesia

Sumber: BMKG (2015b)

B.1.4. Penduduk
Sejak Sensus Penduduk tahun 1971, jumlah penduduk Indonesia terus meningkat, dari 119,2
juta pada tahun 1971 menjadi 237,6 juta pada tahun 2010, dan mencapai 255,5 juta pada
tahun 2015. Sedangkan angka kelahiran cenderung mengalami penurunan, khususnya
setelah tahun 1980, yaitu dari 2,32% menjadi 1,45% pada tahun 2000. Pada periode 20112015, laju pertumbuhan penduduk menurun dari 1,44% menjadi 1,31% (Gambar 12).
Meskipun terjadi penurunan angka laju pertumbuhan penduduk, tetapi dengan jumlah
penduduk yang terus bertambah, kebutuhan pangan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan
primer terus bertambah. Peningkatan jumlah penduduk memberikan tekanan terhadap
sumber daya alam dan jasa lingkungan, yang berpengaruh pada ketersediaan dan penyediaan
pangan, air, dan energi yang tentu semakin meningkat. Diperkirakan, pada tahun 2035
jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 305,6 juta jiwa (BPS, 2013), yang berarti
kebutuhan utama seperti air, pangan, dan energi juga akan semakin besar.
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Gambar 12 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Indonesia 1971-2010

Sumber: BPS (2016)

Pertumbuhan jumlah penduduk juga meningkatkan kepadatan penduduk, seperti terlihat
pada Gambar 13. Sebagian besar Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Barat dan Jawa
Tengah, kepadatan penduduk telah mencapai lebih dari 1.000 jiwa/km2, dan wilayah
Provinsi Jawa Timur berada pada tingkat kepadatan 500-1.000 jiwa/km2. Provinsi-provinsi
di Pulau Sumatera memiliki tingkat kepadatan yang relatif lebih rendah dibandingkan
wilayah di Pulau Jawa, namun lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Pulau
Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Kepulauan Nusa Tenggara serta Maluku.
Untuk sebagian besar wilayah Kalimantan, kecuali Provinsi Kalimantan Barat, dan Papua,
tingkat kepadatan penduduk masih berada di bawah 30 jiwa/km2. Sedangkan provinsiprovinsi di Pulau Sulawesi memiliki tingkat kepadatan yang bervariasi. Jumlah penduduk
memiliki keterkaitan dengan pembangunan ekonomi di masing-masing wilayahnya. Secara
umum, provinsi dengan tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang lebih tinggi
memiliki tingkat kepadatan yang juga lebih tinggi, dan sebaliknya kepadatan penduduk yang
lebih rendah cenderung berada di wilayah pembangunan dengan PDRB yang rendah pula.
Berkaitan dnegan persebaran penduduk, persentase jumlah penduduk di pedesaan cenderung
terus mengalami penurunan, dan sebaliknya penduduk di wilayah perkotaan semakin
meningkat. Sejak tahun 2015 persentase penduduk kota lebih dari 50%. Dinamika
kependudukan lainnya yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan di masa depan
yaitu adanya perubahan persentase jumlah penduduk di masing-masing pulau utama. Sejak
tahun 1930 sebagian besar penduduk tinggal di Pulau Jawa, namun berangsur diproyeksikan
persentasenya semakin kecil. Pada tahun 2010 jumlah penduduk di Pulau Jawa mencapai
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57,4% dari total jumlah penduduk Indonesia, dan diperkirakan pada tahun 2035 jumlah
penduduk di Pulau Jawa menjadi 54,7%. Sebaliknya persentasi jumlah penduduk di Pulau
Sumatera, Kalimantan dan lainnya cenderung akan mengalami peningkatan.
Gambar 13 Peta Kepadatan Penduduk Indonesia

Sumber: BPS (2016)

B.1.5. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan
B.1.5.1. Kondisi Ekonomi
Pada periode 2006-2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata mencapai 5,8%, di
bawah China dan India. Namun dibandingkan dengan negara di wilayah ASEAN,
pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dari Philipina, Malaysia dan Thailand.
Perbandingan rata-rata petumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari berbagai negara
(Gambar 14) memperlihatkan bahwa negara-negara maju cenderung memiliki pertumbuhan
PDB yang rebih rendah. Sedangkan sasaran makro pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2019
di dalam RPJMN ditargetkan mencapai 8,0%. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan PDB
selama periode 2006-2015, yaitu sebesar 5,8%, Indonesia masih berharap memiliki peluang
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Secara riil, pertumbuhan PDB Indonesia
mengalami penurunan khususnya setelah tahun 2011. Secara keseluruhan, meskipun masih
dimungkinkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, pada akhirnya Indonesia akan
mengalami periode penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi, seperti yang telah terjadi di
negara-negara maju lainnya. Namun kapan saat Indonesia mencapai titik puncak
pertumbuhan ekonomi belum dapat diketahui secara tepat. Berdasarkan proyeksi ekonomi
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dari Bappenas, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai puncaknya pada tahun
2020-2025.
Gambar 14 Perbandingan Rata-Rata Pertumbuhan PDB Beberapa Negara Periode 2006-2015

Sumber: Indrawati (2017)

Sasaran utama pembangunan ekonomi Indonesia adalah mengentaskan kemiskinan,
meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta mengurangi ketimpangan. Produk
Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami peningkatan dari 5% pada kuartal ke 4 tahun
2015 menjadi 5% pada kuartal yang sama pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 akan
meningkat menjadi 5,1%. Berarti dibandingkan dengan rata-rata pada periode 2006-2015,
pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan. Sedangkan untuk periode 20062014 dapat dilihat pada Tabel 5. Meskipun pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami
penurunan, PDB per kapita terus meningkat dari Rp 15 juta pada tahun 2006 menjadi Rp.
41,9 juta pada tahun 2014. Peningkatan PDB per kapita menunjukkan besaran antara 5,0%6,2%, yang mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk. Berdasarkan pemicu
pertumbuhannya, perekonomian Indonesia masih berada pada kondisi consumption led
growth.
Tabel 5 PDB Indonesia Periode 2006-2014
Uraian
PDB harga berlaku
(Triliun Rupiah)
PDB/kapita harga
berlaku
(Juta Rupiah)
PDB harga konstan
2010 (Triliun
Rupiah)
PDB/kapita harga
konstan 2010

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3.339

3.951

4.949

5.606

6.864

7.832

8.616

9.546

10.566

15,0

17,4

21,4

23,9

28,8

32,4

35,1

38,4

41,9

-

-

-

-

6.864

7.288

7.727

8.156

8.566

-

-

-

-

28,8

30,1

31,5

32,8

34,0
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(Juta Rupiah)
Pertumbuhan PDB
(%)

5,5

6,3

6,0

4,6

6,2

6,2

6,0

5,6

5,0

Sumber: BPS (2014)

Struktur PDB pada triwulan ke 1 tahun 2017 memperlihatkan industri pengolahan non
migas, dan perdagangan, dan konstruksi mendominasi kontribusi terhadap PDB Nasional.
Sektor primer, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta pertambangan dan
penggalian memberikan kontribusi sekitar 20% dari PDB (Gambar 15). Kondisi ini
menunjukan perekonomian Indonesia berada pada tahap perekonomian sekunder yang
didominasi sektor industri. Dominasi sektor industri perlu menjadi perhatian dalam
pengendalian perubahan iklim, yang memperkirakan adanya kecenderungan peran emisi dari
sektor energi yang menggeser sektor berbasis lahan.
Gambar 15 Struktur PDB Nasional

Sumber: Kemenperin (2017)
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Kondisi perekonomian lainnya yang penting dalam pembangunan nasional adalah adanya
ketimpangan kondisi perekonomian antar daerah yang masih lebar. Demikian juga untuk
pertumbuhan PDRB, pada tahun 2017 di kuartal ke 3, pertumbuhan PDRB di Pulau Jawa
mencapai 5,6%, sedangkan di Pulau Sumatera lebih rendah, yaitu 3,9% juga di Kalimantan
yang hanya 2,1%. Beberapa wilayah lainnya berada pada tingkat pertumbuhan PDRB yang
kebih tinggi, dengan adanya kebijakan pembangunan dari pinggiran, khususnya di Papua
yang mencapai 13,7% (Indrawati, 2017).

B.1.5.2. Kondisi Sosial
Pengentasan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta mengurangi
ketimpangan menjadi sasaran pembangunan nasional. Kondisi sosial tidak terlepas dari
situasi perekonomian yang masih memiliki ketimpangan antar wilayah. Angka kemiskinan
menunjukkan kesenjangan yang masih lebar. Di Pulau Jawa tingkat kemiskinan pada bulan
Maret tahun 2016 berada pada tingkat 10,2% sedangkan di Bali dan Nusa Tenggara
mencapai 15%, bahkan di Papua masih sangat tinggi, yaitu 22,1%. (Gambar 16).
Gambar 16 Ketimpangan Perekonomian Daerah

Sumber: Indrawati (2017)

Pada periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 tingkat kemiskinan menurun dari 17%
menjadi 11%, dan ditargetkan pada tahun 2017 masih dapat ditekan menjadi 10%. Tingkat
ketimpangan ekonomi sebaliknya menunjukkan peningkatan, dan pada tahun 2015 mencapai
0,40, dengan ketimpangan di kota yang kebih dominan, yaitu 0,42, sedangkan nilai Gini
Ratio di pedesaan pada tahun 2015 yaitu sebesar 0,33.
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Gambar 17 Perkembangan Ketimpangan Ekonomi Indonesia Tahun 1970-2015

Sumber: Indrawati (2017)

Berdasarkan mata pencahariannya, sebagian besar penduduk Indonesia masih bekerja di
sektor pertanian, baik sebagai petani maupun sebagai buruh di sektor tersebut. Sektor lain
yang cukup dominan sebagai mata pencaharian adalah sektor industri, jasa, dan
perdagangan. Apabila dijumlahkan, ketiga sektor ini melampaui persentase mata
pencaharian di sektor pertanian (Gambar 18).
Angkatan kerja sampai dengan bulan Februari 2017 sebanyak 131,55 juta orang, yang berarti
naik 3,88 juta orang dibandingkan dengan tahun 2016 pada bulan yang sama. Sedangkan
penduduk bekerja pada bulan Februari tahun 2017 sebanyak 124,54 juta orang, meningkat
3,89 juta orang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan dinamika tersebut, Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2017 sebesar 5,33%, lebih kecil dibandingkan tahun
2016 (BPS, 2017).
Gambar 18 Distribusi Mata Pencaharian Penduduk Indonesia Tahun 2012

Sumber: Bappenas (2015a)
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B.1.5.3. Kondisi Lingkungan
Wilayah Indonesia memiliki kondisi ekosistem daratanan sekitar 51% atau seluas 97 juta
hektar berupa hutan, dan sisanya 49% yaitu seluas 91 juta hektar adalah areal tidak berhutan.
Dalam aspek kebijakan, sebagian wilayah Indonesia ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh
Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yang ditujukan untuk menjaga dan
mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan sebagai penggerak ekonomi serta
sebagai penyangga kehidupan. Kawasan hutan dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu Hutan
Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi. Keseluruhan luas kawasan hutan
Indonesia pada tahun 2015 adalah 126,1 juta hektar.
Kondisi ekosistem daratan khususnya tutupan lahan/vegetasi di Indonesia dapat diketahui
dari hasil penafsiran citra Landsat, yang menunjukkan bahwa luas daratan Indonesia
mencapai 187,9 juta hektar, terdiri atas areal berhutan seluas 96,5 juta hektar (51,5%) dan
areal tidak berhutan seluas 91,4 juta hektar (48,7%). Deforestasi, yaitu perubahan kondisi
penutupan lahan dari hutan menjadi bukan hutan, termasuk perubahan untuk perkebunan,
permukiman, kawasan industri, dan lain-lain, masih terus terjadi, sebesar 187,8 ribu hektar
pada periode tahun 2013-2014 yang terdiri atas deforestasi di kawasan hutan seluas 120,8
ribu hektar dan di Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 67,0 ribu hektar.
Sebagai akibat dari penggunaan lahan untuk berbagai penggunaan dan pemanfaatan, terjadi
degradasi lahan sehingga lahan kritis di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 19,6 juta hektar
dan lahan sangat kritis seluas 4,7 juta hektar. Kondisi lahan kritis menunjukkan bahwa lahan
tersebut fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang
dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan. Sebagai upaya yang dilakukan untuk
perbaikan lahan kritis, dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan serta reboisasi. Rehabilitasi
hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan
fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam
mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Sedangkan reboisasi adalah upaya
penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak untuk mengembalikan fungsi hutan.
Gambar 19 Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia

Sumber: KLHK (2015)

Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Teknologi untuk Aksi Perubahan Iklim

28

Bersamaan dengan pembangunan ekonomi dan jumlah penduduk yang terus meningkat,
kualitas lingkungan hidup menjadi isu penting sebagai dampak dari pemanfaatan
lingkungan. Di sisi lain, kualitas lingkungan hidup yang baik menjadi hak asasi setiap orang.
Indeks kualitas hidup Indonesia (IKLH) didasarkan pada tiga aspek kualitas lingkungan
hidup, yaitu kualitas udara, kualitas air, dan tutupan hutan. IKLH dibagi ke dalam enam
kategori. Berdasarkan IKLH tahun 2014, kondisi kualitas lingkungan hidup Indonesia
bervariasi dari sangat baik dengan nilai 82-90 yang hanya dimiliki oleh Provinsi Papua
Barat, dan kondisi baik yang dimiliki oleh sebagian besar provinsi di pulau Sulawesi, Papua,
dan kepualauan Maluku. Sebagian besar wilayah Kalimantan dan Sumatera berada pada
kondisi kualitas lingkungan cukup dan kurang dengan nilai IKLH 58-74. Sedangkan kondisi
lingkungan hidup yang sangat kurang (nilai IKLHK 50-60) sampai dengan waspada (nilai
IKLHK ≤ 50) meliputi sebagian besar pulau Jawa dan sebagian Sumatera.

B.1.6. Kondisi Sektor NDC
Nationally Determined Contribution (NDC) merupakan bagian terpenting dari Persetujuan
Paris (Paris Agreement), yang berisi pernyataan komitmen negara pihak melalui Kerangka
Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate
Change) atau UNFCCC. Sebagai tindak lanjut, Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement
dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 pada taggal 24 Oktober 2016. Dalam waktu
yang bersamaan Indonesia juga menyampaikan dokumen NDC Indonesia ke sekretariat
UNFCCC, yang selanjutnya disebut sebagai First NDC Indonesia.
Berdasarkan Dokumen First NDC Indonesia, total reduksi emisi melalui skema NDC pada
tahun 2030 yaitu sebesar 834 mega ton CO2e (CO2 ekuivalen) untuk target unconditional
atau tanpa bantuan internasional, dan 1.081 mega ton CO2e untuk target conditional atau
dengan dukungan internasional. Target terbesar yaitu pada sektor NDC Kehutanan, disusul
sektor NDC Energi. Target untuk sektor NDC Kehutanan adalah 497 mega ton CO2e yang
berarti harus menurunkan emisi sebesar 70% dibandingkan kondisi business as usual
(BAU), dan untuk target conditional menurunkan 91% emisi dari kondisi BAU (Tabel 6).
Tabel 6 Target Penurunan Emisi GRK dalam NDC Indonesia

Sumber: KLHK (2016)
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Berdasarkan hasil inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK) periode tahun 2010-2015,
tampak bahwa secara keseluruhan emisi GRK nasional masih melampaui kondisi BAU,
meskipun pada tahun 2010 dan 2011 hasil inventori berada di bawah emisi BAU. Pada tahun
2010 emisi seluruhnya tidak ada yang melampaui BAU, namun pada tahun 2015, sektor
IPPU (Industrial Process and Product Use) dan sektor Kehutanan melampaui BAU. Emisi
GRK pada tahun 2015 di sektor Kehutanan bahkan melampaui sekitar dua kali lipat dari
BAU (Tabel 7). Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas mitigasi GRK nasional belum
mencapai tingkat yang diharapkan, yaitu menuju reduksi 29%-38% emisi GRK dari BAU.
Tabel 7 Perkembangan Emisi GRK Nasional Tahun 2010-2015

Sumber: KLHK (2016a)

Aspek adaptasi dalam NDC difokuskan pada upaya peningkatan ketahanan di bidang
ekonomi, sosial, dan mata pencaharian serta ekosistem dan lansekap dengan prioritas pada
sektor terdampak, yaitu air, pangan, dan energi. Sasaran jangka menengah Indonesia dalam
strategi adaptasi perubahan iklim adalah mengurangi risiko pada semua sektor pembangunan
pada tahun 2030 melalui penguatan kapasitas lokal, pengelolaan pengetahuan, konvergensi
kebijakan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana serta penerapan
teknologi yang adaptif. Untuk mendukung upaya ini telah dikeluarkan peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan
Aksi Adptasi Nasional dan Daerah, yang memberikan panduan dalam mengintegrasikan
adaptasi ke dalam perencanaan pembangunan. Peraturan ini juga menjadi pedoman
penyusunan National Adaptation Plan (NAP) sesuai mandat UNFCCC. Pada tahun 2014,
Indonesia juga telah menyusun Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RANAPI).
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B.2. Perkembangan, Tantangan, Pembelajaran, dan Country
Driven Issues
B.2.1. Kebijakan dan Strategi Pengendalian Perubahan Iklim
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992
melahirkan beberapa deklarasi dan kesepakatan internasional, di antaranya United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) atau Konvensi Kerangka Kerja PBB
mengenai Perubahan Iklim yang bertujuan menstabilkan konsentrasi gas-gas rumah kaca di
atmosfer pada tingkat yang tidak membahayakan kelangsungan sistem kehidupan mahluk di
bumi.
Indonesia turut meratifikasi UNFCCC melalui instrumen Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention
on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai
Perubahan Iklim). Dengan meratifikasi Konvensi tersebut, Indonesia secara resmi telah
menjadi Negara Pihak (Party) dan terikat dengan kewajiban dan memiliki hak untuk
memanfaatkan berbagai peluang dukungan yang ditawarkan UNFCCC dalam upaya
mencapai tujuan konvensi tersebut. Sebagai negara non-Annex I, pada dasarnya Indonesia
tidak wajib menurunkan emisi GRK nasional. Akan tetapi, sebagai konsekuensi dari
ratifikasi konvensi perubahan iklim tersebut, Indonesia harus turut serta dalam upaya
menstabilkan konsentrasi GRK serta melaporkan sumber-sumber utama (termasuk
besarnya) emisi GRK dan kegiatan-kegiatan yang terkait perubahan iklim ke UNFCCC.
Target rinci penurunan emisi gas rumah kaca sebagai kewajiban secara legally binding dari
setiap Negara Pihak yang dikategorikan pada Annex-I dari UNFCCC ditetapkan melalui
Protokol Kyoto atau Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on
Climate Change. Meskipun Indonesia tidak termasuk sebagai Annex-I Party, Indonesia turut
meratifikasi Protokol Kyoto melalui instrumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework
Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim).
Selanjutnya, para Negara Pihak UNFCCC dan Protokol Kyoto bersepakat mengadopsi Doha
Amendment to the Kyoto Protocol yang dihasilkan melalui Decision 1/CP.18 untuk
melanjutkan pencapaian target penurunan emisi GRK tahap berikutnya bagi negara-negara
Annex I Protokol Kyoto. Komitmen Periode I (2008-2012) dikenal dengan rezim Protokol
Kyoto, dan pada masa Komitmen Periode II, yaitu 2012-2020, negara-negara Annex I
diminta untuk mengurangi total emisi GRK minimal sebesar 18% dari tingkat tahun 1990
untuk dilaksanakan pada tahun 2013-2020.
Pada COP-21 di Paris tahun 2015, hampir semua negara pihak UNFCCC mengadopsi Paris
Agreement melalui Decision 1/CP.21 untuk membangun rezim baru pengelolaan perubahan
iklim melalui target penurunan emisi GRK oleh seluruh Negara Pihak, baik negara maju
maupun negara berkembang melalui janji yang dikenal dengan nama Nationally Determined
Contributions (NDCs). Rezim Paris Agreement akan mulai berlaku tahun 2020.
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Indonesia turut menandatangani Paris Agreement yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan pada High Level Signature Ceremony of Paris Agreement di New
York, tanggal 22 April 2016. Pada 24 Oktober 2016, Indonesia telah meratifikasi Paris
Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris
Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan
Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Perubahan Iklim). Dengan
demikian, Pemerintah Indonesia juga telah menjadi Negara Pihak Paris Agreement ketika
menghadiri COP22/CMP12/CMA1 di Marrakech, Maroko tanggal 7 – 18 November 2016.

B.2.2. Komitmen Nasional Pra-2020
Dalam upaya mewujudkan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi GRK untuk
periode 2010-2020 sebesar 26% tanpa bantuan internasional dan 41% dengan bantuan
internasional, kebijakan penanganan perubahan iklim telah dicantumkan dalam RPJMN
2010-2014, dan secara rinci tertuang dalam Program Lintas Bidang Perubahan Iklim.
Kebijakan ini selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Penurunan
Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Kemudian pada tahun 2011 RAN GRK ditetapkan
melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011. Target pengurangan emisi dalam RAN
GRK untuk tahun 2010-2020 dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8 Target Reduksi Emisi RAN GRK Tahun 2010-2020

Sumber: Bappenas (2015b)

RAN GRK berisi target penurunan emisi yang terbagi ke dalam 5 sektor, yaitu Sektor
Kehutanan dan Lahan Gambut, Pertanian, Energi dan Transportasi, Industri, dan Pengolahan
Limbah. Target terbesar adalah di Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut, yaitu dengan target
pengurangan emisi sebesar 672 juta ton CO2e tanpa bantuan internasional dan 1.039 CO2e
dengan bantuan internasional pada tahun 2020.
Berdasarkan kebijakan RAN GRK, maka gubernur diwajibkan untuk menyusun Rencana
Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca Daerah (RAD GRK) Provinsi yang disahkan
melalui Peraturan Gubernur. Kemudian pada tahun 2014, melengkapi upaya menghadapi
perubahan iklim, Kementrian PPN/Bappenas menerbitkan Rencana Aksi Nasional Adaptasi
Perubahan Iklim (RAN API). Penyusunan rencana aksi adaptasi ini bertujuan untuk
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menghimpun langkah adaptasi yang perlu dilakukan untuk menghadapi dampak peubahan
iklim khususnya terhadap petani, nelayan, dan masyarakat sekitar pesisir yang dinilai rentan.
Sesuai dengan hasil kajian kerentanan, diketahui adanya daerah yang rentan terhadap
perubahan iklim yang meliputi 15 daerah, dari wilayah barat dan selatan pulau Sumatera,
bagian barat dan timur Jawa, Papua, hampir seluruh wilayah Bali Nusa Tenggara,
Kalimantan dan Sulawesi bagian utara. Secara umum, RAN API diarahkan uuntuk
membangun ketangguhan ekonomi, sosial, menjaga keberlanjutan jasa lingkungan,
memperkuat ketangguhan wilayah perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta
membangun sistem informasi, serta riset dan pengembangan. Wilayah yang rentan terhadap
perubahan iklim di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 20.

Gambar 20 Wilayah Rentan Perubahan Iklim di Indonesia

Sumber: Bappenas (2014)

B.2.3. NDC Pertama Indonesia
Indonesia telah menyampaikan Intended Nationally Determined Contribution (INDC)
sebagai tindak lanjut dari Decision 1/CP 19 terkait INDC pada Conference of Parties (COP)
ke 19 di Warsawa, dan menjadi salah satu pokok bahasan di COP 21 di Paris. Kontribusi
penurunan emisi Indonesia melalui skema INDC, berdasarkan dokumen INDC Indonesia
yang telah diserahkan yaitu sebesar 29% unconditional (dengan kemampuan sendiri) dan
41% conditional (dengan bantuan internasional). Nilai kuantitatif kontribusi penurunan
emisi Indonesia mencerminkan tanggung jawab dan kapabilitas Indonesia sebagai bagian
dari masyarakat global dalam menghadapi isu perubahan iklim. Pelaksanaan INDC dimulai
tahun 2020 sampai dengan tahun 2030, dengan tahun referensi (tahun awal data referensi
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business as usual atau BAU) yaitu tahun 2010. Pada tahun 2030, untuk skenario
unconditional, jumlah target penurunan emisi adalah 832 mega ton CO2e; dan dengan
skenario conditional, penurunan emisi sebesar 1,19 giga ton CO2e (Bappenas, 2015). Total
penurunan emisi nasional merupakan penjumlahan dari penurunan emisi dari seluruh
wilayah tingkat sub nasional, yaitu provinsi dan kabupaten/kota.
Sebagai tindak lanjut pernyataan komitmen Indonesia yang disampaikan oleh Presiden RI
pada COP 21, Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dengan Undang-Undang Nomor
16 tahun 2016 pada tanggal 24 Oktober 2016. Dalam waktu yang hampir bersamaan,
Indonesia juga menyampaikan dokumen First NDC ke sekretariat UNFCCC, yang
merupakan penjabaran dari dokumen INDC yang disampaikan Indonesia menjelang COP
21. Target First NDC dapat dilihat pada Tabel 9.
Upaya bersama masyarakat global dalam menghadapi perubahan iklim melalui United
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), termasuk skema NDC,
dilandaskan pada prinsip “common but differentiated responsibilities” (CDBR). Prinsip ini
digunakan untuk mempertimbangkan perbedaan aspek tanggung jawab setiap negara dalam
upaya mecapai tujuan utama bersama penanganan perubahan iklim, yaitu menjaga agar
kenaikan suhu permukaan bumi tidak melebihi 20 Celcius. Selanjutnya dalam skema NDC,
prinsip CDBR berkembang menjadi “common but differentiated responsibilities and
respective capabilities” (CBDR - RC), untuk mempertimbangkan aspek lainnya, yaitu
kapabilitas, sesuai konteks masing-masing negara. Konteks Indonesia yang terdapat dalam
dokumen NDC, secara substansial adalah penyelarasan NDC dengan upaya penanggulangan
kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan konsep Nawacita, Wawasan
Nusantara, dan karakteristik negara kepulauan.
Tabel 9 Target Penurunan Emisi GRK First NDC Indonesia Tahun 2030

Sumber: KLHK (2016)

Di samping prinsip CBDR –RC sebagaimana disebutkan di atas, NDC juga berpedoman
pada Decision 1/CP. 19, Article 2b., yang menyatakan “….and to communicate them well in
advance of the twenty-first session of the Conference of the Parties in a manner that facilitate
the clarity, transparency, and understanding of the intended contribution.” dan juga pada
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Decision 1/CP. 20, Article 14., yang menyepakati implikasi cakupan informasi yang perlu
disajikan dalam rangka memenuhi kriteria Clarity, Transparency, and Understandable
(CTU). Pada bagian akhir dari keputusan tersebut, dinyatakan “…and how the Partiy
considers that its intended nationally determined contribution is fair and ambitious, in light
of its national circumtances…”, menjadi landasan bahwa komitmen 29% unconditional dan
41% conditional mencerminkan kapabilitas yang mengandung muatan kriteria Fair and
Ambitious (FA). Prinsip CBDR - RC serta kriteria CTU dan FA menjadi landasan
identifikasi isu-isu strategis dan formulasi kebijakan strategis implementasi NDC pre 2020
dan post 2020.

B.2.4. Kelembagaan Pengendalian Perubahan Iklim
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2015 Tentang Kementrian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK), diputuskan bahwa salah satu fungsi KLHK adalah
pengendalian perubahan iklim. Fungsi ini dilengkapi dengan pembentukan Direktorat
Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, dengan tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim. Perumusan dan pelaksanaan
kebijakan pengendalian perubahan iklim meliputi bidang penyelenggaraan mitigasi,
adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon,
mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verikfikasi
perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Perkembangan
pengendalian perubahan iklim dapat dilihat pada Gambar 21.
Gambar 21 PeRkembangan Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia

Sumber: Modifikasi Bappenas (2015b)

Fungsi lain yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
(DJPPI) pada bidang-bidang penyelenggaraannya adalah fungsi penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan
bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan, evaluasi dan pelapiran penyelenggaraan, serta
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pelaksanaan administrasi DJPPI termasuk pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Menteri
KLHK.
Berdasarkan Peraturan Menteri KLHK Nomor P.18/MENKLHK-II/2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DJPPI terdiri atas
Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Direktorat Mitigasi
Perubahan Iklim Direktorat Inventarisasi gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan
Verifikasi, Direktorat Sumber Daya Sektoral dan Regional, dan Direktorat Pengendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan. Organisasi DJPPI dapat dilihat pada Gambar 22, dibawah ini.
Gambar 22 Struktur Organisasi DJPPI KLHK

Sumber: KLHK (2015b)

Selanjutnya
berdasarkan
Peraturan
Menteri
KLHK
Nomor
P.13/Mnlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian
Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan, ditetapkan pembentukan Balai
Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan, sebagai unit pelaksana
teknis di bidang perubahan iklim dan kebakaran hutan dan lahan. Tugas Balai Pengendalian
Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Balai PPI dan Karhutla) adalah
melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam kemampuan adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta inventarisasi GRK
di daerah, serta evaluasi dan pelaporan rencana aksi daerah dalam penurunan GRK. Fungsi
yang diselenggarakan oleh Balai PPI dan Karhutla meliputi penyusunan rencana,
pelaksanaan evaluasi, peningkatan kapasitas daerah, pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan
teknis, fasilitasi dan pelaksanaan urusan tata usaha pengendalian perubahan iklim dan
karhutla di daerah. Nama, lokasi, dan wilayah kerja Balai PPI dan Karhutla dapat dilihat
pada Tabel 10.
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Tabel 10 Nama, Lokasi, dan Wilayah kerja Balai PPI dan Karhutla

Sumber: KLHK (2016)

B.2.5. Perkembangan dan Tantangan Mitigasi Gas Rumah Kaca
Pada tahun 2014, emisi GRK nasional mencapai 1,81 giga ton CO2e, dan berdasarkan Draft
Third National Communication (TNC), proyeksi kondisi business as usual (BAU) atau
kondisi dengan pola yang sama dengan periode 2000-2010 akan mencapai emisi 1,71-2,21
giga ton pada tahun 2020. Sedangkan proyeksi BAU NDC pada tahun 2030 yaitu sebesar
2,87 giga ton CO2e. Jika tren emisi selama 2000-2014 digunakan untuk memproyeksikan
emisi tahun 2015-2030, tampak bahwa emisi di tahun 2030 akan berada di bawah angka 2,87
giga ton CO2e, namun masih berada di atas target NDC untuk reduksi 29% dengan
kemampuan sendiri dan sampai dengan 41% dengan kerjasama internasional. Secara umum,

Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Teknologi untuk Aksi Perubahan Iklim

37

kondisi ini menunjukkan perlu adanya peningkatan kapasitas mitigasi GRK agar lebih baik
dibandingkan periode mitigasi 2010-2015, untuk dapat mencapai target NDC tahun 2030
(Gambar 23).
Gambar 23 Emisi GRK 2000-2015 dan Proyeksi 2016-2030

Sumber: Karuniasa (2017)

Tantangan terbesar dalam mitigasi adalah pada NDC sektor Kehutanan yang memiliki target
penurunan emisi sebesar 497 mega ton CO2e dengan kemampuan sendiri (unconditional
mitigation) dan 650 mega ton CO2e dengan kerjasama internasional (conditional mitigation).
Dibandingkan dengan proyeksi tanpa tindakan (business as usual) sebesar 714 mega ton
CO2e, berarti reduksi emisi di sektor NDC Kehutanan harus mencapai mencapai 70%-91%
pada tahun 2030. Fluktuasi emisi yang terjadi di sektor pembangunan kehutanan adalah
terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Diperkirakan emisi tahun 2015 akan meningkat cukup
besar dibandingkan dari tahun 2014, karena adanya kebakaran hutan pada tahun tersebut.
Kapasitas pengendalian kebakaran hutan, menjadi faktor penting, di samping upaya
penurunan deforestasi, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi lahan terdegradasi, dan
restorasi gambut.
Tantangan besar kedua adalah pada NDC sektor Energi, dengan target penurunan emisi
sebesar 314 mega ton CO2e dengan kemampuan sendiri (unconditional mitigation) dan 398
mega ton CO2e dengan kerjasama internasional (conditional mitigation) atau menurunkan
19%-24% dari emisi tanpa tindakan sebesar 1.669 mega ton CO2e. Besarnya target
penurunan emisi di sektor NDC Kehutanan dan Energi juga menjadi tantangan untuk
tercapainya keberhasilan sektor NDC lainnya, yaitu limbah, IPPU (Industrial Process &
Product Uses), serta Pertanian. Pada sektor NDC Energi, kapasitas Kementrian/Lembaga
teknis terkait energi serta peran serta para pihak dalam peningkatan efisiensi penggunaan
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energi maupun pengembangan energi terbarukan, menjadi faktor utama untuk mencapai
target NDC pada tahun 2030.

B.2.6. Perkembangan dan Tantangan Adaptasi Perubahan Iklim
Adaptasi perubahan iklim masih berada pada tingkat yang sangat awal, jika dibandingkan
dengan mitigasi. Prinsip dasar dari adaptasi adalah kerentanan, sedangkan faktor kerentanan
meliputi paparan, sensitivitas, potensi bencana, dan kapasitas adaptasi. Kompleksitas
adaptasi khususnya terletak pada dampak perubahan iklim yang menjadi obyek/paparan
utama adaptasi perubahan, karena dampak akibat perubahan iklim juga sangat luas. Paparan
terhadap cuaca ekstrim dapat menghasilkan dampak turunannya, seperti banjir dan
kekeringan. Banjir dan kekeringan selanjutnya dapat menciptakan dampak turunan subderivative nya, seperti kelangkaan air dan pangan, ancaman bencana longsor, dan lainnya.
Saat ini DJPPI telah mengembangkan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK),
yang ditujukan untuk menyediakan informasi tingkat kerentanan Desa/Kelurahan di seluruh
Indonesia (Gambar 24).
Gambar 24 Tingkat Kerentanan Desa/Kelurahan Indonesia

Sumber: DJPPI (2017b)

Selain SIDIK, juga telah dikembangkan ProKlim (Program Kampung Iklim), yaitu gerakan
nasional gabungan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat komunitas. Proklim
merupakan salah satu instrumen pengumpulan data dan informasi keberhasilan
implementasi di tingkat masyarakat yang berjalan secara berkelanjutan. Tujuan proklim
adalah meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampaknya serta
mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan kegiatan
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sehingga dapat meningkatkan ketahanan masyarakat
terhadap dampak perubahan iklim. Sejak tahun 2012-2017 telah tercatat 1.337 pengusulan
lokasi Proklim yang tersebar di 27 provinsi.
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B.2.7. Pembelajaran dan Country Driven Issues
Berdasarkan perkembangan emisi nasional dari seluruh sektor NDC, diketahui bahwa emisi
GRK masih cenderung bersifat business as usual (BAU) dan belum mengarah pada target
NDC tahun 2030. Fluktuasi emisi GRK masih relatif besar yang disebabkan oleh faktor
kebakaran hutan dan lahan. Pendataan emisi GRK sudah menunjukkan perkembangan,
khususnya menuju pada kebijakan satu data (one data GRK), namun baseline masih menjadi
isu penting untuk disepakati. Baseline emisi nasional menjadi dasar untuk mengetahui
kesenjangan kapasitas mitigasi GRK. Namun secara umum, emisi GRK belum memiliki
kecenderungan menuju pada pencapaian target NDC pada tahun 2030. Pembelajaran dan isu
penting terkait mitigasi akan dapat teridentifikasi lebih baik dengan didukung oleh data
kesenjangan kapasitas mitigasi.
Demikian juga untuk isu adaptasi, pembelajaran khususnya untuk pengembangan kapasitas
membutuhkan identifikasi kesenjangan kapasitas. Di sisi lain, belum diperoleh ukuran
kerentanan yang dapat digunakan untuk tingkat nasional secara menyeluruh, sesuai dengan
dampak hidrometeorologi perubahan iklim maupun dampak turunannya. Saat ini,
kerentanan masih diukur secara relatif antar wilayah yang menggunakan desa sebagai unit
wilayahnya.
Pembelajaran penting dalam pengendalian iklim adalah kurangnya kepemilikan (ownership)
dan komitmen para pihak, mulai dari pemerintah baik pusat maupun daerah, sektor swasta
dan masyarakat. Upaya menghadapi perubahan iklim masih dianggap sebagai aktivitas
tambahan, bahkan menjadi beban, serta belum sepenuhnya dianggap sebagai persoalan
bersama. Kondisi ini menghambat tumbuhnya komitmen para pihak, dan dalam aspek
mitigasi, komitmen kementerian/lembaga terkait energi, industri, dan pertanian, serta
Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di tingkat Subnasional. Rendahnya komitmen ini
berimplikasi pada prioritas kegiatan dan alokasi anggaran untuk mitigasi. Untuk aspek
adaptasi, kurangnya kepemilikan dan komitmen para pihak berdampak pada kurangnya sifat
responsif terhadap isu perubahan iklim. Aksi masih lebih terfokus pada isu mitigasi bencana,
belum cukup mengarah pada membangun ketangguhan (resilency) atau mengurangi
kerentanan (vulnerability) terhadap perubahan iklim.
Kapasitas mitigasi dan adaptasi perlu dibangun berdasarkan country driven issues atau isu
yang berbasis pada kondisi Indonesia. Konsep country driven issues sebenarnya sudah
termuat dalam dokumen First NDC Indonesia sebagai national circumstances. Dalam aspek
mitigasi, energi dan kehutanan menjadi isu utama mempertimbangkan besaran emisi yang
dihasilkannya, sedangkan dalam aspek adaptasi difokuskan pada aspek air, pangan, dan
energi, yang dikaitkan dengan dampak hidrometeorologi perubahan iklim. Aspek ekonomi
dan sosial juga menjadi pertimbangan dalam membangun konteks nasional, khususnya
dengan angka pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yaitu rata-rata 5,8% per tahun dalam
dekade terakhir, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,18 terus ditingkatkan
untuk mengejar ketertinggalan dari negara tetangga seperti Singapura, Brunei, Malaysia, dan
Thailand. Upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pembangunan
manusia menjadi agenda yang bersamaan dengan pengendalian perubahan iklim.
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C. PENINGKATAN KAPASITAS PADA SEMUA
TINGKATAN (NATIONWIDE)
C.1. Analisis Kesenjangan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi
Kesenjangan kapasitas mitigasi dianalisis dalam dua tingkat, yaitu kapasitas sistem dan
kapasitas organisasi/institusi, dengan didasarkan pada dua pilar Implementasi NDC
Indonesia, yaitu Strategi Implementasi NDC Indonesia dan Konsep Implementasi NDC.
Strategi Implementasi NDC Indonesia yang dimaksud adalah sembilan Program Strategis
Implementasi NDC (Tabel 11) yang menjadi pedoman strategis untuk mencapai target NDC
Indonesia tahun 2030. Sedangkan Konsep Implementasi NDC yang dimaksud adalah 5
komponen utama Implementasi NDC meliputi komponen Mitigasi, Adaptasi serta Lost &
Damage, Means of Implementation (Pendanaan, Teknologi, Capacity Building),
Measurement-Reporting-Verification, dan Transparency Framework. Kapasitas mitigasi
dan adaptasi dianalisis untuk memperoleh faktor-faktor utama yang mempengaruhi
kesenjangan kapasitas sistem dan organisasi/institusi dalam melaksanakan Program
Strategis NDC Indonesia dan kemampuan dalam merealisasikan 5 Komponen Implementasi
NDC.
Tabel 11 Program Strategis Implementasi NDC Indonesia dan Perkembangannya

Sumber: DJPPI (2017b)
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Konsep Implementasi NDC (Gambar 25) yang berpedoman pada mandat UNFCCC serta
perspektif Indonesia dalam Implementasi NDC menjadi dasar untuk Implementasi NDC di
Indonesia. Kapasitas sistem dan kapasitas organisasi yang dimaksud dalam konteks
komponen Implementasi NDC Nasional yaitu kemampuan sistem dan organisasi untuk
merealisasikan semua komponen utama implementasi NDC, mulai dari Mitigasi, Adaptasi
serta Lost & Damage, Means of Implementation (Pendanaan, Teknologi, Capacity Building),
MRV GRK, dan Transparency Framework. Kapasitas ini dituntut untuk dimiliki agar dapat
melaksanakan skema NDC sesuai dengan mandat UNFCCC mulai tahun 2020.
Gambar 25 Konsep Implementasi NDC

Sumber: DJPPI (2017b)

Kapasitas pada tingkat sistem dan organisasi/institusi dianalisis dengan pendekatan Strategi
NDC Indonesia yang meliputi 9 program strategis Implementasi NDC serta Konsep
Implementasi NDC Indonesia dengan 5 komponen utamanya. Berdasarkan analisis tersebut
selanjutnya dirumuskan kesenjangan kapasitas sistem dan organisasi/institusi yang disusun
dalam matriks analisis kesenjangan kapasitas pengendalian perubahan iklim, seperti terlihat
pada Tabel 12, serta diuraikan pada bagian berikutnya.
Tabel 12 Matriks Analisis Kesenjangan Kapasitas Pengendalian Perubahan Iklim

Pendekatan

Kapasitas Sistem

Kapasitas Organisasi/Institusi

9 Program Strategis
Implementasi NDC

Kesenjangan Sistem dalam
mewujudkan 9 Program
Strategis Implementasi NDC

Kesenjangan Organisasi/Institusi
dalam mewujudkan 9 Program
Strategis Implementasi NDC
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5 Komponen
Implementasi NDC

Kesenjangan Sistem dalam
melaksanakan 5 komponen
Implementasi NDC

Kesenjangan Organisasi/Institusi
dalam melaksanakan 5 komponen
Implementasi NDC

Mempertimbangkan perkembangan sampai dengan tahun 2017, sebagian dari 9 Program
Strategis Implementasi NDC tidak dianalisis karena baru akan dapat diketahui realisasinya
mulai tahun 2020. Kedua Program Strategis tersebut yaitu Program Strategis ke 8 dan 9,
yaitu Program Implementasi NDC dan Program Pemantauan dan Review. Dalam hal ini,
kedua Program Strategis tersebut baru dapat teridentifikasi kesenjangannya setelah NDC
diimplementasikan mulai tahun 2020 dan seterusnya.
Kesenjangan kapasitas pengendalian perubahan iklim untuk mewujudkan Program Strategis
Implementasi NDC dapat dilihat pada Tabel 13.
Tabel 13 Matriks Kesenjangan Kapasitas Sistem dan Organisasi Untuk Mewujudkan Program Strategis
Implementasi NDC

Program Strategis
Implementasi NDC
Pengembangan
Ownership dan
Komitmen

Kesenjangan Kapasitas
Sistem

Kesenjangan Kapasitas
Organisasi/Institusi

Sistem Pengendalian Perubahan
Iklim saat ini belum mendorong
ownership dan komitmen
pengendalian perubahan iklim

Para pihak yang meliputi
pemerintah, swasta, dan
masyarakat belum memiliki
ownership dan komitmen yang
mencukupi untuk implementasi
pengendalian perubahan iklim

Sistem Capacity Building
Nasional untuk pengendalian
perubahan iklim belum
terbentuk

Para pihak yang meliputi
pemerintah, swasta, dan
masyarakat belum memiliki
kapasitas yang cukup untuk
melaksanakan mekanisme
Capacity Building, mulai dari
membangun stakeholder
engagement, melakukan analisis
capacity gaps & needs,
perencanaan, implementasi,
monitoring dan evaluasi Capacity
Building

Sistem Monitoring dan
Evaluasi kondisi pemungkin
belum dimiliki

Efektivitas implementasi serta
kepatuhan para pihak terhadap
peraturan perundangan terkait
pengendalian perubahan iklim
yang bersifat sebagai kondisi
pemungkin belum mencukupi

Konsep Rencana Aksi melalui
RAN/RAD GRK dan RAN API

Para pihak yang meliputi
pemerintah, swasta, dan

Pengembangan
Kapasitas

Kondisi Pemungkin

Penyusunan
Kerangka Kerja dan

Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Teknologi untuk Aksi Perubahan Iklim

44

belum cukup mampu untuk
mengurangi emisi dan
kerentanan, maupun
membangun jaringan
komunikasi

masyarakat belum memiliki
kapasitas yang cukup untuk
membangun kerangka kerja
mitigasi dan adaptasi serta
jaringan komunikasinya

Kebijakan Satu Data GRK dan
Adaptasi masih dalam tahap
awal pengembangan dan belum
terealisasi

Para pihak yang meliputi
pemerintah, swasta, dan
masyarakat belum memiliki
kapasitas yang cukup untuk
membangun konsensus dan
merealisasikan kebijakan satu
data emisi GRK dan kerentanan

Sistem Continuous
Improvement (perencanaan,
implementasi, monitoring, dan
tindakan perbaikan) untuk KRP
intervensi belum berfungsi
dengan baik

Para pihak yang meliputi
pemerintah, swasta, dan
masyarakat belum memiliki
kapasitas yang cukup untuk
melakukan Continuous
Improvement KRP intervensi

Penyusunan
Pedoman
Implementasi NDC

Pedoman Implementasi NDC
baik sektoral dan subnasional
belum dimiliki

-

Implementasi NDC

belum dapat diidentifikasi

belum dapat diidentifikasi

Pemantauan dan
Review NDC

belum dapat diidentifikasi

belum dapat diidentifikasi

Jaringan
Komunikasi

Kebijakan Satu
Data

Penyusunan
Kebijakan,
Rencana, dan
Program (KRP)
Intervensi

C.1.1. Analisis Kesenjangan Kapasitas Mitigasi Nasional
Kesenjangan kapasitas mitigasi dapat diukur secara kuantitatif berdasarkan baseline emisi
GRK Nasional. Namun saat ini baseline emisi GRK Nasional sampai dengan tahun 2030
belum terdefinisi dengan baik. Berdasarkan model sederhana, dari data emisi GRK nasional
dari tahun 2000-2015, diproyeksikan bahwa emisi GRK Nasional masih berada pada jalur
business as usual (BAU). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan
antara kapasitas yang diinginkan dengan kapasitas yang dimiliki sampai dengan tahun 2015
(Gambar 26).
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Gambar 26 Kondisi Business as Usual Emisi GRK Nasional Tahun 2000-2015

Sumber: Modifikasi dari Karuniasa (2017)

Berdasarkan perkembangan sampai dengan tahun 2015, dalam aspek mitigasi terdapat dua
rezim kebijakan, yaitu upaya mitigasi berbasiskan pada RAN GRK dan RAD GRK sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 dan upaya mitigasi pra-2020 atau aktivitas
terkait NDC sebelum implementasi NDC pada periode 2020-2030. Kebijakan berbasis
rencana aksi dari Bappenas melalui instrumen RAN GRK dan RAD GRK memiliki
implikasi paling kuat terhadap kondisi atau emisi nasional khususnya periode 2010-2015.
Sedangkan untuk periode 2016-2020 setelah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 16 tahun
2015 Tentang Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang memutuskan
bahwa salah satu fungsi KLHK adalah untuk pengendalian perubahan iklim, upaya mitigasi
juga dipengaruhi berbagai kebijakanan KLHK.
Komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi GRK untuk periode 2010-2020 sebesar 26%
tanpa bantuan internasional dan 41% dengan bantuan internasional telah dicantumkan dalam
RPJMN 2010-2014, dan secara rinci tertuang dalam Program Lintas Bidang Perubahan
Iklim. Selanjutnya, melalui instrumen RAN GRK dan RAD GRK, dalam hal ini melalui
Bappenas dan Bappeda untuk tingkat provinsi, diterapkan metode pengarusutamaan untuk
mengintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan. Dengan demikian, RPJMN
periode 2015-2019 dan RPJMD dengan tahun awal setelah 2011 memuat RAN GRK dan
RAD GRK di masing-masing dokumennya. Diharapkan melalui pengarusutamaan ke dalam
RPJMN dan RPJMD, maka selanjutnya dapat dijabarkan ke dalam Rencana Strategis
Kementrian/Lembaga (K/L) maupun Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di tingkat
provinsi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) baik
tingkat Nasional dan Subnasional, dan akhirnya dapat tertuang di dalam APBN maupun
APBD. Proses yang berada dalam domain pemerintah ini belum memberikan hasil nyata,
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khususnya dalam merubah tingkat emisi GRK. Sampai tahun 2015, pola emisi GRK masih
berada pada jalur business as usual (BAU).
Peran Non State Actors juga belum banyak teridentifikasi dalam skala yang memberikan
dampak nyata dalam upaya mitigasi GRK secara Nasional. Kesenjangan kapasitas baik pada
tingkat Sistem dan Organisasi/Institusi dalam merealisasikan komponen Implementasi NDC
atau melaksanakan mandat skema NDC dapat dilihat pada Tabel 14.

C.1.2. Analisis Kesenjangan Kapasitas Adaptasi Nasional
Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) ditujukan untuk menghimpun
langkah adaptasi yang perlu dilakukan untuk menghadapi dampak perubahan iklim
khususnya terhadap petani, nelayan, dan masyarakat sekitar pesisir yang dinilai rentan. Hasil
kajian kerentanan dalam RAN API menunjukkan 15 daerah yang rentan terhadap perubahan
iklim, yang meliputi wilayah barat dan selatan pulau Sumatera, bagian barat dan timur Jawa,
Papua, hampir seluruh wilayah Bali Nusa Tenggara, serta Kalimantan dan Sulawesi bagian
utara. RAN API juga diarahkan untuk membangun ketangguhan ekonomi, sosial, menjaga
keberlanjutan jasa lingkungan, memperkuat ketangguhan wilayah perkotaan, pesisir, dan
pulau-pulau kecil, serta membangun sistem informasi, serta rieset dan pengembangan.
Namun keterukuran dari tingkat kerentanan yang menjadi inti upaya adaptasi masih menjadi
tantangan.
Upaya adaptasi memang masih berada pada tahap yang sangat awal, dan tentu saja
berimplikasi pada kapasitas sistem dan organisasi dalam melaksanakan tindakan adaptasi.
Pada tingkat nasional, sistem adaptasi yang sudah digunakan yaitu Sistem Informasi Data
Indeks Kerentanan (SIDIK), yang merupakan sistem yang dikembangkan untuk
menyediakan tingkat kerentanan desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Komponen utama
dalam konsep kerentanan SIDIK yaitu tingkat keterpaparan (eskposure), sensitivitas
(sensitivity), dan kapasitas adaptasi (adaptive capacity). Kerentanan dianalisis berdasarkan
data fisik, sosial, dan ekonomi yang berkontribusi terhadap risiko perubahan iklim seperti
banjir, longsor, kekeringan, dan risiko lainnya, dan diformulasikan kedalam 5 tingkat
kerentanan. Namun SIDIK berdasarkan pada konsep analisis komparatif, jadi perubahan
apapun yang dilakukan, maka akan selalu terdapat 5 tingkat kerentanan, artinya reliabilitas
dalam mengukur kerentanan masih rendah.
Aktivitas adaptasi lainnya yang menonjol adalah ProKlim atau Program Kampung Iklim
yang ditujukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan
lain dalam penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi. Selain itu ProKlim juga dirancang
untuk memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi yang telah dilakukan
dan dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal, sesuai dengan kondisi wilayah.
Dalam aspek adaptasi, ProKlim juga belum reliable untuk mendorong upaya peningkatan
kapasitas adaptasi, karena masih lemahnya sifat terukur dari tingkat kerentanan yang
dijadikan landasan upaya adaptasi di tingkat masyarakat desa/kelurahan. Sangat potensial
kegiatan ProKlim yang diusulkan memiliki kelemahan dari sisi substansial, dan cenderung
untuk memperoleh penghargaan.
Kesenjangan kapasitas MRV pada tingkat sistem terutama terletak pada sistem pemantauan
dan evaluasi aksi adaptasi yang belum mencukupi untuk mengetahui hasil atau perubahan
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tingkat kerentanan yang diperoleh dari upaya adaptasi, sehingga menjadi hambatan untuk
menyusun tindakan koreksi atau perbaikan dalam upaya adaptasi. Demikian juga pada aspek
tata laksana yang meliputi pendanaan, teknologi, dan Capacity Building, yang belum
terbangun secara sistemik. Aspek MRV serta transparency framework juga masih menjadi
agenda KLHK saja, khususnya DJPPI sebagai National Focal Point, namun belum menjadi
agenda penting Kementrian/Lembaga terkait maupun Organisasi Pemerintah Daerah di
tingkat Subnasional.
Kapasitas pada tingkat organisasi/instansi masih terdapat kesenjangan substansial, seperti
kemampuan mengimplementasikan kebijakan adaptasi di masing-masing sektor maupun di
tingkat sub-nasional, serta terbatasnya pelibatan Non State Actors dalam skala yang
mencukupi dalam upaya adaptasi Nasional. Organisasi/institusi yang meliputi pemerintah,
swasta, dan masyarakat juga masih memiliki kemampuan yang terbatas dalam memobilisasi
dana, transfer serta pengembangan teknologi yang dibutuhkan dalam upaya adaptasi. Dalam
aspek Capacity Building, para pihak juga memiliki keterbatasan dalam melaksanakan
tahapan Capacity Building, yaitu mulai tahap stakeholder engagement, melakukan analisis
capacity gaps & needs, serta perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi Capacity
Building adaptasi. Secara umum, Capacity Building masih dilakukan mengikuti program
atau proyek yang sedang dijalankan, dan belum berorientasi jangka panjang. Kesenjangan
kapasitas adaptasi dapat dilihat pada tabel 14.
Tabel 14 Matriks Kesenjangan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi dalam Implementasi Skema NDC Pada Tingkat
Sistem dan Organisasi

Komponen
Implementasi
NDC
Mitigasi

Adaptasi serta
Lost & Damage

Kesenjangan Kapasitas
Mitigasi & Adaptasi Sistem
- Pengarusutmaan RAN GRK
dan RAD GRK ke dalam
sistem perencanaan
pembangunan belum
menghasilkan perubahan pola
emisi GRK Nasional
- Sistem monitoring dan
evaluasi aksi mitigasi atau
kebijakan, rencana, dan
program mitigasi
sektoral/subnasional belum
mencukupi untuk mengetahui
tingkat keberhasilannya,
sebagai dasar tindakan
perbaikan (corrective actions).
- Pengarusutmaan RAN API ke
dalam sistem perencanaan
pembangunan belum secara
terukur mampu menghasilkan
perubahan tingkat kerentanan

Kesenjangan Kapasitas
Mitigasi & Adaptasi
Organisasi/Institusi
- Organisasi/institusi pemerintah
terutama yang terkait sektor
RAN GRK belum memiliki
kapasitas yang cukup khususnya
dalam mengimplementasikan
kebijakan, rencana, dan program
yang bersifat intervensi untuk
mitigasi emisi GRK
- Pelibatan Non State Actors
belum mencukupi untuk
menghasilkan reduksi emisi
GRK dalam skala Nasional.

- Organisasi/institusi pemerintah
terutama yang terkait sektor
RAN GRK belum memiliki
kapasitas yang cukup khususnya
dalam mengimplementasikan
kebijakan, rencana, dan program
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Means of
Implementation
(Pendanaan,
Teknologi,
Peningkatan
Kapasitas)

- Sistem monitoring dan
evaluasi aksi mitigasi atau
kebijakan, rencana, dan
program adaptasi
sektoral/subnasional belum
mencukupi untuk mengetahui
tingkat keberhasilannya,
sebagai dasar tindakan
perbaikan (corrective actions)
- Sistem mobilisasi pendanaan
belum efektif dalam
mendukung kebijakan,
rencana, dan program
intervensi mitigasi dan
adaptasi
- Sistem transfer dan
pengembangan teknologi
mitigasi dan adaptasi masih
belum terbangun secara
kongkrit
- Belum terbangun sistem
peningkatan kapasitas mitigasi
dan adaptasi, sebaliknya
masih berbasis
program/proyek dan
berorientasi agenda jangka
pendek

yang bersifat intervensi untuk
mengurangi kerentanan
- Pelibatan Non State Actors
belum mencukupi untuk
menghasilkan penurunan
kerentanan dalam skala
Nasional.

- Organisasi/institusi pemerintah
belum memiliki kapasitas yang
mencukupi untuk memobilisasi
dana dalam mendukung
kebijakan, rencana, dan program
intervensi mitigasi dan adaptasi
- Organisasi/institusi pemerintah
belum memiliki kapasitas yang
mencukupi dalam transfer dan
pengembangan teknologi mitigasi
dan adaptasi
- Para pihak yang meliputi
pemerintah, swasta, dan
masyarakat belum memiliki
kapasitas yang cukup untuk
implementasi mekanisme
peningkatan kapasitas mitigasi
dan adaptasi

MRV GRK

Sistem MRV Nasional masih
berada pada tahap awal, dan
Sistem registrasi Nasional
(SRN) dalam bidang mitigasi
dan adaptasi belum terintegrasi
dengan sistem perencanaan
pembangunan dan sistem
lainnya

Para pihak yang meliputi
pemerintah, swasta, dan masyarakat
belum memiliki kapasitas yang
cukup untuk melaksanakan MRV
dan membangun konektivitas
dengan SRN dalam bidang mitigasi
dan adaptasi

Transparency
Framework

Sistem Subnational
Communication dan
Subnational Reporting bidang
mitigasi dan adaptasi belum
terbangun

Para pihak yang meliputi
pemerintah, swasta, dan masyarakat
belum memiliki kapasitas yang
cukup untuk membangun
komunikasi dan menyusun
pelaporan bidang mitigasi dan
adaptasi di tingkat Subnasional
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C.2. Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pengendalian
Perubahan Iklim
Kebutuhan peningkatan kapasitas pengendalian perubahan iklim didasarkan pada analisis
kesenjangan kapasitas mitigasi dan adaptasi, sesuai konteks implementasi NDC yang
meliputi Program Strategis Implementasi NDC dan Komponen Implementasi NDC. Sesuai
hasil analisis kesenjangan kapasitas kapasitas Implementasi NDC, maka kebutuhan
peningkatan kapasitas terdiri atas kebutuhan untuk mewujudkan Program Strategis
Implementasi NDC dan kebutuhan untuk merealisasikan Komponen Implementasi NDC.
Berdasarkan hasil analisis kesenjangan kapasitas, kebutuhan peningkatan kapasitas untuk
mewujudkan Program Strategis Implementasi NDC dapat dilihat pada Tabel 15.
Tabel 15 Matriks Kebutuhan Peningkatan Kapasitas untuk Program Strategis Implementasi NDC

Program Strategis
Implementasi NDC
Pengembangan
Kepemilikan dan
Komitmen

Pengembangan
Kapasitas

Kondisi
Pemungkin

Penyusunan
Kerangka Kerja
dan Jaringan
Komunikasi

Kebutuhan Pengembangan
Kapasitas Sistem

Kebutuhan Pengembangan
Kapasitas Organisasi/Institusi

Membangun dukungan politik
untuk mendorong kepemilkan
(ownership) dan komitmen
pengendalian perubahan iklim

Advokasi tuntutan kepemilikan dan
komitmen pemerintah, perlemen dan
swasta dalam pengendalian perubahan
iklim, melalui akademisi/pakar, media,
dan masyarakat

Membangun Sistem
Peningkatan Kapasitas
Perubahan Iklim dan
membentuk Komite Nasional
Peningkatan Kapasitas
Pengendalian Perubahan
Iklim

Pelaksanaan Program Master
Peningkatan Kapasitas
organisasi/institusi (pemerintah,
swasta, masyarakat) untuk
implementasi Peningkatan Kapasitas
Pengendalian Perubahan Iklim

Membangun Sistem
Monitoring dan Evaluasi
Kondisi Pemungkin

Peningkatan efektivitas implementasi
dan membangun kepatuhan para pihak
terkait peraturan perundangan tentang
perubahan iklim melalui mekanisme
Sistem Peningkatan Kapasitas
Pengendalian Perubahan Iklim

Menyusun Kerangka Kerja
dan Jaringan Komunikasi
Pengendalian Perubahan
Iklim

Penetapan fungsi organisasi/institusi
dalam Kerangka Kerja dan Jaringan
Komunikasi Pengendalian Perubahan
Iklim melalui mekanisme Sistem
Peningkatan Kapasitas Pengendalian
Perubahan Iklim
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Percepatan realisasi
Kebijakan Satu Data Mitigasi
dan Adaptasi

Penetapan konsensus para pihak yang
meliputi pemerintah, swasta, dan
masyarakat untuk implementasi
Kebijakan Satu Data Mitigasi dan
Adaptasi melalui mekanisme Sistem
Peningkatan Kapasitas Pengendalian
Perubahan Iklim

Membangun Sistem
Continuous Improvement
(perencanaan, implementasi,
monitoring, dan tindakan
perbaikan) untuk KRP
intervensi mitigasi dan
adaptasi

Penerapan Continuous Improvement
oleh para pihak yang meliputi
pemerintah, swasta, dan masyarakat
untuk implementasi KRP intervensi
mitigasi dan adaptasi

Menyusun Pedoman
Implementasi NDC baik
sektoral dan subnasional

Pendampingan Penggunaan Pedoman
Implementasi NDC melalui
mekanisme Sistem Peningkatan
Kapasitas Pengendalian Perubahan
Iklim

Kebijakan Satu
Data

Penyusunan
Kebijakan,
Rencana, dan
Program (KRP)
Intervensi

Penyusunan
Pedoman
Implementasi NDC

Dukungan politik menjadi sangat penting untuk membangun kepemilikan (ownership) dan
komitmen pengendalian perubahan iklim, mengingat pengendalian perubahan iklim tidak
mungkin dilaksanakan secara sektoral oleh KLHK. Upaya pengendalian perubahan iklim
sudah seharusnya menjadi agenda seluruh sektor. Pengendalian perubahan iklim merupakan
bagian dari upaya melaksanakan mandat UUD 45 untuk mewujudkan pembangunan yang
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, sehingga selayaknya mendapat dukungan politik
secara utuh. Namun demikian, untuk membangun kepemilikan dan komitmen dalam lingkup
organisasi/institusi, khususnya pemerintah, parlemen, dan sektor swasta, masih dibutuhkan
dorongan atau tuntutan dari pihak lain, seperti akademisi/pakar, media, dan organisasi
masyarakat sipil.
Peningkatan kapasitas menjadi bidang strategis dalam pengendalian perubahan iklim.
Namun pada kenyataannya, sampai dengan saat ini, peningkatan kapasitas masih menjadi
agenda jangka pendek dan cenderung berbasiskan pada program atau proyek. Peningkatan
kapasitas belum dibangun secara sistemik dan berorientasi jangka panjang. Oleh karena itu,
perlu dibangun Sistem Peningkatan Kapasitas Pengendalian Perubahan Iklim (Gambar 27),
serta dibentuk Komite Nasional Peningkatan Kapasitas sebagai lembaga sentral. Melalui
Komite Nasional Peningkatan Kapasitas, selanjutya mulai dibangun pelibatan berbagai
pemangku kepentingan (stakeholder engagement), membentuk Forum Nasional
Peningkatan Kapasitas, membentuk kelompok pakar peningkatan kapasitas, Pusat-Pusat
Peningkatan Kapasitas Pengendalian Perubahan Iklim, serta membangun kemitraan dengan
sumber-sumber pendanaan untuk Peningkatan Kapasitas Pengendalian Perubahan Iklim.
Pada tingkat organisasi/institusi, peningkatan kapasitas sudah harus dilaksanakan secara
sistemik, dengan diawali agenda pelatihan tingkat Master Peningkatan Kapasitas
Pengendalian Perubahan Iklim.
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Gambar 27 Sistem Peningkatan Kapasitas Pengendalian Perubahan Iklim

Sumber: Modifikasi dari Karuniasa (2017b)

Kondisi pemungkin juga masih membutuhkan dorongan, khususnya efektivitas
implementasi maupun kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan
pengendalian perubahan iklim secara khusus dan pembangunan berkelanjutan secara umum.
Dibutuhkan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kondisi Pemungkin untuk menjamin
kecukupan kondisi pemungkin tercapainya target-target pengendalian perubahan iklim.
Melalui mekanisme Sistem Peningkatan Kapasitas Pengendalian perubahan Iklim, Komite
Nasional Peningkatan Kapasitas menjadi lembaga yang berfungsi uuntuk mendorong
kepatuhan maupun peningkatan efektivitas dalam implementasi peraturan perundangan oleh
para pihak (organisasi/institusi pemerintah, swasta, dan masyarakat) sebagai kondisi
pemungkin implementasi pengendalian perubahan iklim.
Setelah komponen Sistem Peningkatan Kapasitas Pengendalian perubahan Iklim dibentuk
selanjutnya perlu dibangun kerangka kerja untuk menjadi landasan mekanisme kerja Sistem
Peningkatan Kapasitas Pengendalian Perubahan Iklim serta dibangun jaringan komunikasi
untuk terjalinnya komunikasi antar komponen Sistem Peningkatan Kapasitas yaitu para
pemangku kepentingan (stakeholders), forum Peningkatan Kapasitas, kelompok pakar,
pusat-pusat Peningkatan Kapasitas, dan entitas pendukungnya. Selain itu juga penetapan
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fungsi organisasi/institusi dalam Kerangka Kerja dan Jaringan Komunikasi Pengendalian
Perubahan Iklim. Pengembangan Kerangka Kerja Peningkatan Kapasitas (Capacity Building
Framework) yang dikelola oleh Komite Nasional Peningkatan Kapasitas melalui mekanisme
Sistem Peningkatan Kapasitas Pengendalian perubahan Iklim.
Kebijakan satu data baik data mitigasi maupun adaptasi telah menjadi suatu kebutuhan
mutlak, namun membutuhkan konsensus karena melibatkan sektor swasta, dan masyarakat,
selain pihak pemerintah. Realisasi kebijakan satu data perlu dipercepat sehingga segera
menghasilkan sumber data tunggal yang valid. Agenda ini diwujudkan melalui Sistem
Peningkatan Kapasitas Pengendalian Perubahan Iklim.
Implementasi kebijakan, rencana, dan program intervensi adalah agenda utama upaya
pengendalian perubahan iklim. Tanpa berhasil melaksanakan kebijakan, rencana, dan
program intervensi, dipastikan bahwa emisi GRK dan tingkat kerentanan tidak akan
mengalami perubahan. Untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program
intervensi dapat tersusun dan terlaksanakan, diperlukan Sistem Continuous
Improvement yang meliputi perencanaan, implementasi, monitoring, dan tindakan
koreksi/perbaikan (corrective actions). Sistem Continuous Improvement untuk kebijakan,
rencana, dan program intervensi dibangun melalui mekanisme Sistem Peningkatan
Kapasitas Pengendalian Perubahan Iklim, dan diterapkan oleh organisasi/instansi yang
meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Kebutuhan lain dalam meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam
konteks implementasi NDC adalah Pedoman Implementasi NDC, yang akan menjadi
landasan bagi para pihak, baik Kementrian/Lembaga terkait sektor NDC maupun Organisasi
Pemerintah Daerah di tingkat Subnasional untuk mengimplementasikan NDC. Pedoman
disusun dengan memperhatikan kebutuhan sektor NDC maupun Subnasional, serta sesuai
skema NDC berbasiskan mandat UNFCCC. Pendampingan penggunaan Pedoman
Implementasi NDC dilakukan melalui mekanisme Peningkatan Kapasitas Pengendalian
Perubahan Iklim untuk menjamin terpenuhinya kapasitas Implementasi NDC.

C.2.1. Analisis Kebutuhan Nasional Peningkatan Kapasitas Mitigasi
Hasil analisis kesenjangan mitigasi dalam konteks Implementasi NDC menunjukkan
kesenjangan kapasitas secara umum masih substansial. Masih dibutuhkan instrumen utama
untuk menjamin terlaksananya upaya mitigasi dan menghasilkan perubahan tingkat emisi.
Padahal komponen dalam Konsep Implementasi NDC sudah harus dimiliki sebelum tahun
2020, dan siap diterapkan mulai tahun 2020.
Pada tingkat sistem, dibutuhkan suatu Sistem Manajemen Mitigasi yang terintegrasi dengan
sistem perencanaan pembangunan, baik Nasional, Subnasional, serta tingkat
Kementrian/Lembaga dan tingkat Organisasi Pemerintah Daerah. Selain itu Sistem
Manajemen Mitigasi juga harus mampu terintegrasi dengan sistem manajemen di sektor
swasta serta sistem di masyarakat. Pada tingkat organisasi/institusi, untuk memperoleh
kapasitas Manajemen Mitigasi perlu dilaksanakan Peningkatan Kapasitas Manajemen
Mitigasi kepada organisasi/institusi pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.
Dalam komponen Tata Laksana (means of implementation) yang meliputi aspek mobilisasi
pendanaan, transfer dan pengembangan teknologi serta membangun Subsistem Peningkatan
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Kapasitas bidang mitigasi, masing-masing aspek membutuhkan peningkatan kapasitas. Pada
tingkat sistem, dibutuhkan peningkatan efektifitas Sistem Mobilisasi Pendanaan yang ada
saat ini, untuk memastikan ketersediaan pendanaan untuk mendukung upaya mitigasi.
Dalam aspek transfer dan pengembangan teknologi membutuhan Sistem Transfer dan
Pengembangan Teknologi yang konkrit. Pada tingkat organisasi/institusi dibutuhkan
pelaksanaan Peningkatan Kapasitas untuk peningkatan kapasitas mobilisasi pendanaan,
transfer dan pengembangan teknologi serta untuk mengimplementasikan Peningkatan
Kapasitas bidang mitigasi.
Pada tingkat sistem dibutuhkan untuk mengembangkan Sistem MRV Nasional dan Sistem
Registrasi Nasional (SRN) bidang mitigasi yang terintegrasi dengan sistem perencanaan
pembangunan dan sistem lainnya baik sektor swasta dan masyarakat. Sedangkan pada
tingkat organisasi/institusi dibutuhkan peningkatan dalam pelaksanaan Peningkatan
Kapasitas MRV dan SRN mitigasi untuk meningkatkan kapasitas organisasi/institusi
pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam aspek MRV dan SRN.
Komponen penting lain dalam Konsep Implementasi NDC adalah Transparency
Framework, khususnya aspek komunikasi dan pelaporan. Pada saat ini untuk tingkat
Nasional, komunikasi dan pelaporan telah dilakukan oleh National Focal Point, diantaranya
yaitu dokumen National Communication dan Biennial Update Report (BUR). Namun untuk
tingkat Subnasional, belum terbangun sistem komunikasi dan pelaporan dalam konteks
Implementasi NDC, oleh karena itu perlu dibentuk Subnational Communication dan Sistem
Pelaporan Sub-nasional dalam konteks Implementasi NDC. Dalam rangka mendukung
pembentukan sistem komunikasi, perlu dilaksanakan Peningkatan Kapasitas untuk
Subnational Communication dan Pelaporan Sub-nasional bidang Mitigasi.

C.2.2. Analisis Kebutuhan Nasional Peningkatan Kapasitas Adaptasi
Tidak berbeda dengan bidang mitigasi, pada tingkat sistem, dibutuhkan Sistem Manajemen
Adaptasi yang dapat diintegrasikan dengan sistem perencanaan pembangunan, baik
Nasional, Subnasional, serta tingkat Kementrian/Lembaga dan tingkat Organisasi
Pemerintah Daerah. Demikian juga Sistem Manajemen Adaptasi harus mampu terintegrasi
dengan sistem manajemen di sektor swasta serta sistem masyarakat. Perlu dilaksanakan
Peningkatan Kapasitas Manajemen Adaptasi kepada organisasi/institusi pemerintah, sektor
swasta dan masyarakat pada tingkat organisasi/institusi, untuk memperoleh kapasitas
Manajemen Adaptasi.
Pada bidang adaptasi yang terkait komponen Tata Laksana (means of implementation)
membutuhkan peningkatan kapasitas mobilisasi pendanaan, transfer dan pengembangan
teknologi serta membangun Subsistem Peningkatan Kapasitas bidang adaptasi. Peningkatan
kapasitas tingkat sistem juga membutuhkan peningkatan efektivitas Sistem Mobilisasi
Pendanaan yang ada saat ini. Kemudian dalam aspek transfer dan pengembangan teknologi
dibutuhkan suatu Sistem Transfer dan Pengembangan Teknologi Adaptasi. Sedangkan pada
tingkat organisasi/institusi dibutuhkan peningkatan pelaksanaan Peningkatan Kapasitas
mobilisasi pendanaan, transfer dan pengembangan teknologi serta Peningkatan Kapasitas
bidang adaptasi.
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Sistem MRV dan SRN bidang adaptasi juga masih perlu dikembangkan serta memiliki
kesesuaian untuk dapat terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan dan sistem
lainnya baik sektor swasta dan masyarakat. Pada tingkat organisasi/institusi dibutuhkan
peningkatan dalam pelaksanaan Peningkatan Kapasitas MRV dan SRN bidang adaptasi
untuk meningkatkan kapasitas organisasi/institusi yang meliputi pemerintah, swasta, dan
masyarakat dalam aspek MRV dan SRN adaptasi.
Dalam Transparency Framework, khususnya aspek komunikasi dan pelaporan tingkat
Subnasional, belum terbangun sistem komunikasi dan pelaporan dalam konteks
Implementasi NDC. Perlu dibentuk Subnational Communication dan Sistem Pelaporan
Subansional dalam konteks Implementasi NDC. Untuk mendukung pengembangan
kapasitas komunikasi dan pembentukan sistem komunikasi Subnasional perlu dilaksanakan
Peningkatan Kapasitas untuk Subnational Communication dan Pelaporan Periodik
Subansional di bidang adaptasi.
Tabel 16 Matriks Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi
Untuk Komponen Implementasi NDC

Komponen
Implementasi
NDC

Kebutuhan Pengembangan
Kapasitas Sistem

Kebutuhan Pengembangan
Kapasitas Organisasi/Institusi

Mitigasi

Membangun Sistem
Manajemen Mitigasi yang
terintegrasi dengan sistem
perencanaan pembangunan,
tata ruang, maupun dengan
sistem manajemen di sektor
swasta dan masyarakat

Peningkatan Kapasitas Manajemen
Mitigasi untuk organisasi/institusi
pemerintah, sektor swasta dan
masyarakat, termasuk stakeholder
engagement untuk meningkatkan
keterlibatan aktor non pemerintah

Adaptasi serta
Lost & Damage

Membangun Sistem
Manajemen Adaptasi yang
terintegrasi dengan sistem
perencanaan pembangunan,
tata ruang, maupun dengan
sistem manajemen di sektor
swasta dan masyarakat

Peningkatan Kapasitas Manajemen
Adaptasi untuk organisasi/institusi
pemerintah, sektor swasta dan
masyarakat, termasuk stakeholder
engagement untuk meningkatkan
keterlibatan aktor non pemerintah

Means of
Implementation
(Pendanaan,
Teknologi,
Peningkatan
Kapasitas )

- Meningkatkan efektivitas
Sistem Mobilisasi Pendanaan
untuk mendukung kebijakan,
rencana, dan program
intervensi mitigasi dan
adaptasi
- Membangun Sistem Transfer
dan Pengembangan Teknologi
Mitigasi dan Adaptasi
- Membangun Subsistem
Peningkatan Kapasitas
Mitigasi dan Subsistem

- Peningkatan kapasitas mobilisasi
pendanaan adaptasi untuk
organisasi/institusi pemerintah,
sektor swasta dan masyarakat
- Peningkatan kapasitas alih dan
pengembangan teknologi adaptasi
untuk organisasi/institusi
pemerintah, sektor swasta dan
masyarakat
- Master Peningkatan Kapasitas
organisasi/institusi pemerintah,
sektor swasta dan masyarakat
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Peningkatan Kapasitas
adaptasi

untuk implementasi Peningkatan
Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi

MRV GRK

Mengembangkan Sistem MRV
Nasional, dan Sistem registrasi
Nasional (SRN) mitigasi dan
adaptasi yang terintegrasi
dengan sistem perencanaan
pembangunan dan sistem
lainnya baik sektor swasta dan
masyarakat

Meningkatkan Peningkatan
Kapasitas MRV dan SRN mitigasi
dan adaptasi untuk
organisasi/institusi pemerintah,
swasta, dan masyarakat

Transparency
Framework

Membangun Sistem
Subnational Communication
dan Subnational Reporting
bidang mitigasi dan adaptasi

Melaksanakan Peningkatan
Kapasitas komunikasi dan
pelaporan bidang mitigasi dan
adaptasi untuk organisasi/instansi
pemerintah, swasta, dan masyarakat

C.3. Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pengendalian Perubahan
Iklim
Kebijakan Peningkatan Kapasitas pengendalian perubahan iklim yang dimaksud dalam
dokumen ini adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat untuk
meningkatkan kapasitas pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Kebijakan peningkatan
kapasitas pengendalian perubahan iklim dirumuskan berdasarkan hasil analisis kesenjangan
dan kebutuhan peningkatan kapasitas untuk mewujudkan Program Strategis Implementasi
NDC.
Kebijakan peningkatan kapasitas pengendalian perubahan iklim untuk mewujudkan
Program Strategis Implementasi NDC beserta implikasinya terhadap kapasitas sistem dan
kapasitas organisasi/institusi dapat dilihat pada Tabel 17, dan diuraikan lebih lanjut pada
bagian selanjutnya.
Tabel 17 Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pengendalian Perubahan Iklim

Kebijakan
Peningkatan
Kapasitas
Pengendalian
Perubahan Iklim
Membangun
dukungan politik
dan advokasi
Ownership dan
Komitmen
pengendalian
perubahan iklim

Implikasi Terhadap
Kapasitas Sistem

Implikasi Terhadap Kapasitas
Organisasi/Institusi

Terbangunnya ownership dan
komitmen pengendalian
perubahan iklim

Meningkatnya tuntutan ownership
dan komitmen kepada pemerintah,
perlemen dan swasta untuk
melakukan pengendalian
perubahan iklim
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Membangun Sistem
Peningkatan
Kapasitas dan
Membentuk Komite
Nasional
Peningkatan
Kapasitas
Peningkatan
Efektivitas
Implementasi
Kebijakan dan
Advokasi
Kepatuhan
Percepatan
Penyusunan
Kerangka Kerja dan
Jaringan
Komunikasi
Percepatan Realisasi
Kebijakan Satu Data
Membangun Sistem
Continuous
Improvement
Kebijakan, Rencana,
dan Program (KRP)
Intervensi
Penyusunan
Pedoman
Implementasi NDC
dan Pendampingan
Penggunaannya

Terbangunnya Sistem
Peningkatan Kapasitas
Perubahan Iklim dan
Terbentuknya Komite
Nasional Peningkatan
Kapasitas

Terbangunnya Pengetahuan dan
Pemahaman organisasi/institusi
tentang Peningkatan Kapasitas
Pengendalian Perubahan Iklim

Terbangunnya Sistem
Monitoring dan Evaluasi
Kondisi Pemungkin

Meningkatnya efektivitas
implementasi dan kepatuhan para
pihak terkait peraturan
perundangan tentang perubahan
iklim

Tersusunnya Kerangka Kerja
dan Jaringan Komunikasi
Implementasi NDC

Terintegrasinya
organisasi/institusi kedalam
Kerangka Kerja dan Jaringan
Komunikasi Implementasi NDC

Terealisasinya Kebijakan Satu
Data Mitigasi dan Adaptasi

Terbangunnya konsensus
penyediaan dan penggunaan Satu
Data Mitigasi dan Adaptasi

Terbangunnya Sistem
Continuous Improvement
(perencanaan, implementasi,
monitoring, dan corrective
actions) untuk KRP intervensi
mitigasi dan adaptasi

Para pihak yang meliputi
pemerintah, swasta, dan
masyarakat menerapkan Sistem
Continuous Improvement KRP
intervensi mitigasi dan adaptasi

Tersusunnya Pedoman
Implementasi NDC baik
sektoral dan subnasional

Organisasi/institusi sektoral dan
subnasional serta swasta dan
masyarakat menggunakan
Pedoman Implementasi NDC

C.3.1. Membangun Dukungan Politik dan Advokasi Kepemilikan (Ownership) dan
Komitmen Pengendalian Perubahan Iklim
Secara substansial pengendalian perubahan iklim adalah perubahan paradigma dalam
pembangunan, atau merubah perilaku pembangunan nasional, dan tentunya bersifat lintas
sektor. Keterlibatan dan koordinasi kementrian/Lembaga sangat menentukan keberhasilan
pengendalian perubahan iklim, demikian juga peran penting dari parlemen dan sektor
swasta, sehingga aspek politik menjadi penting. Dukungan politik parlemen yang berada
dalam domain legislatif baik tingkat nasional maupun subnasional akan berpengaruh
terhadap kepemilkan (ownership) dan komitmen pemerintah dan sektor swasta. Demikian
juga dukungan politik pemerintah dari domain eksekutif mempengaruhi tata kelola pada
tingkat kementrian/Lembaga khususnya komitmen dan koordinasinya. Untuk menghasilkan
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ownership dan komitmen pengendalian perubahan iklim yang mencukupi, khususnya
pemerintah, parlemen, dan sektor swasta, masih dibutuhkan dorongan dari pihak lainnya,
seperti akademisi/pakar, media, dan organisasi masyarakat sipil. Oleh karena itu advokasi
dari para akademisi/pakar, media, dan organisasi masyarakat sipil dibutuhkan untuk
mendorong peningkatan ownership dan komitmen dalam pengendalian perubahan iklim.

C.3.2. Membangun Sistem Peningkatan Kapasitas dan Membentuk Komite
Nasional Peningkatan Kapasitas
Paradigma Peningkatan Kapasitas yang pada saat ini hanya berorientasi jangka pendek,
berbasis program/proyek, dan terfokus pada pendidikan dan pelatihan pada tingkat individu
perlu dirubah. Paradigma baru yang dibutuhkan adalah Peningkatan Kapasitas yang
berorientasi jangka panjang, berbasis sistem, dan focus pada kapasitas sistem dan
organisasi/institusi. Oleh karena itu perlu dibangun suatu Sistem Peningkatan Kapasitas,
serta membentuk Komite Nasional Peningkatan Kapasitas Pengendalian Perubahan Iklim
yang menjadi lembaga sentral Sistem Peningkatan Kapasitas. Komite Nasional Peningkatan
Kapasitas Pengendalian Perubahan Iklim mengelola komponen dan mekanisme Sistem
Peningkatan Kapasitas. Komponen utama Sistem Peningkatan Kapasitas terdiri atas
aktor/stakeholders engagement, forum peningkatan kapasitas, kelompok pakar peningkatan
kapasitas, pusat-pusat peningkatan kapasitas, dan entitas pendukung peningkatan kapasitas.
Sedangkan mekanisme Sistem Peningkatan Kapasitas yaitu mulai dari stakeholders
engagament, analisis kesenjangan kapasitas dan kebutuhan peningkatan kapasitas,
perumusan aksi peningkatan kapasitas, implementasi peningkatan kapasitas, serta
pemantauan dan evaluasi peningkatan kapasitas.

C.3.3. Peningkatan Efektivitas Implementasi Kebijakan dan Kepatuhan
Isu perubahan iklim global telah memasuki era baru, yaitu era implementasi atau aksi. Oleh
sebab itu efektivitas dalam implementasi peraturan perundangan terkait perubahan iklim
menjadi penting. Salah satu instrumen kebijakan yang mampu mengintegrasikan perubahan
iklim dalam pembangunan berkelanjutan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS). Isu perubahan iklim telah menjadi muatan penting dalam KLHS yang
menempatkan kebijakan, rencana, dan program utama pembangunan seperti rencana tata
ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah
(RPJP/RPJM) menjadi objek kajiannya. Namun masih banyak KLHS yang belum memuat
isu perubahan iklim secara mencukupi, dan bahkan belum mengarah pada pembangunan
berkelanjutan. Peraturan dan perundangan terkait perubahan iklim, termasuk instrumen
KLHS menjadi kondisi pemungkin pengendalian perubahan iklim. Komite Nasional
Peningkatan Kapasitas melalui mekanisme Sistem Peningkatan Kapasitas memiliki peran
sentral dalam mendorong kepatuhan maupun peningkatan efektivitas dalam implementasi
peraturan perundangan terkait pengendalian perubahan iklim, serta kondisi pemungkin
dalam bentuk lainnya.

C.3.4. Percepatan Penyusunan Kerangka Kerja dan Jaringan Komunikasi
Komponen utama Sistem Peningkatan Kapasitas yang meliputi Komite Nasional
Peningkatan Kapasitas sebagai lembaga sentral, aktor/stakeholders engagement, forum
Peningkatan Kapasitas, kelompok pakar Peningkatan Kapasitas, pusat-pusat Peningkatan
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Kapasitas, dan entitas pendukung Peningkatan Kapasitas dapat menjalankan fungsinya
hanya jika memiliki mekanisme kerjanya serta interaksi antar komponen tersebut. Agar
Sistem Peningkatan Kapasitas dapat menjalankan fungsinya maka dibutuhkan Kerangka
Kerja yang menjadi dasar mekanisme kerja Sistem Peningkatan Kapasitas. Kerangka kerja
disusun berdasarkan mekanisme dasar peningkatan kapasitas yang meliputi stakeholders
engagement, analisis kesenjangan kapasitas dan kebutuhan peningkatan kapasitas,
perumusan aksi peningkatan kapasitas, implementasi peningkatan kapasitas, serta
monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas. Selain itu dibutuhkan Jaringan Komunikasi
antar komponen peningkatan kapasitas untuk membangun konektivitas dan interaksinya,
untuk menjamin mekanisme peningkatan kapasitas dapat bekerja secara sistemik dan
berorientasi jangka panjang.

C.3.5. Percepatan Realisasi Kebijakan Satu Data
Berbeda dengan komitmen Indonesia untuk periode tahun 2010-2020, First NDC Indonesia
yang menyampaikan komitmen mitigasi dan upaya adaptasi untuk periode tahun 2020-2030
akan diimplementasikan secara transparan. Selain itu implementasi NDC juga akan di
review secara periodik, sehingga membutuhkan validitas data serta informasi yang
disampaikan. Inkonsistensi maupun data ganda akan berimplikasi kepada tingkat
kepercayaan komitmen Indonesia terhadap dunia internasional. Kebijakan satu data telah
diinisiasi namun membutuhkan percepatan, mengingat NDC akan diimplementasikan mulai
tahun 2020. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas sistem dan organisasi/i
Peningkatan Kapasitas nstitusi, diperlukan percepatan kebijakan satu data yang dikelola
(pendampingan) oleh Komite Nasional Peningkatan Kapasitas melalui mekanisme Sistem
Peningkatan Kapasitas.

C.3.6. Membangun Sistem Continuous Improvement Kebijakan, Rencana, dan
Program Intervensi
Perkembangan pengendalian perubahan iklim pada periode 2010-2015 masih menunjukkan
kecenderungan emisi GRK dalam kondisi business as usual (BAU) atau masih akan menuju
skenario BAU dari First NDC Indonesia, yaitu 2,87 Giga ton CO2e pada tahun 2030. Untuk
mampu mencapai target reduksi emisi sebesar 29% untuk skenario unconditional (dengan
kemampuan sendiri) dan sampai dengan 41% untuk conditional (dengan kemitraan
internasional), diperlukan tindakan intervensi yang berupa kebijakan, rencana, dan program
intervensi dari pemerintah dengan dukungan aktor nonpemerintah (Non State Actors).
Perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, serta tindakan perbaikan kebijakan,
rencana, dan program intervensi adalah tahapan dalam Sistem Continuous Improvement
yang dibutuhkan untuk menjamin adanya kebijakan, rencana, dan program intervensi
intervensi yang mampu mendorong pencapaian target First NDC Indonesia di tahun 2030.
Sistem Continuous Improvement ini dikelola melalui mekanisme Sistem Peningkatan
Kapasitas.
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C.3.7. Penyusunan Pedoman
Penggunaannya

Implementasi

NDC

dan

Pendampingan

Saat ini Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK telah memiliki Strategi Implementasi
NDC dengan 9 Program Strategisnya. Sedangkan implementasi NDC berdasarkan pada
Konsep Implementasi NDC dengan 5 komponen utamanya, yaitu Mitigasi, Adaptasi, Means
of Implementation (Pendanaan, Teknologi, dan Capacity Building), MRV (Measurement,
Reporting, Verification), dan Transparency Frameworks. Beberapa pedoman teknis telah
disusun, namun pedoman umum Implementasi NDC belum dimiliki. Pedoman implementasi
NDC yang berdasarkan pada Konsep Implementasi NDC dengan 5 komponen utamanya
dibutuhkan untuk menjadi landasan implementasi NDC. Mempertimbangkan implementasi
NDC dimulai pada tahun 2020, maka Pedoman Implementasi NDC secara lengkap perlu
dimiliki sebelum tahun 2020.

C.4. Strategi Peningkatan Kapasitas Implementasi NDC
Strategi peningkatan kapasitas pelaksanaan NDC adalah sekumpulan Program Strategis
Peningkatan Kapasitas yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sistem dan
organisasi/institusi untuk mencapai target First NDC Indonesia di tahun 2030. Tantangan
terbesar dalam pengendalian iklim di Indonesia adalah emisi GRK Nasional sampai dengan
tahun 2015 masih berada pada jalur business as usual (BAU), dan konsep adaptasi yang
masih berada pada tingkat awal, belum mencukupi untuk menghasilkan strategi, kebijakan,
dan program yang tepat. Setelah Paris Agreement yang menghasilkan komitmen para pihak
melalui skema NDC, menempatkan pentingnya periode transisi pengendalian perubahan
iklim Nasional dari berbasis RAN/RAD GRK – RAN API menuju pengendalian perubahan
iklim berbasis skema First NDC Indonesia. Disisi lain Rule Books of the Paris Agreement
dengan muatan utamanya Modalities, Procedures, and Guidances (MPGs) yang menjadi
pedoman implementasi Paris Agreement baru diharapkan akan disepakati pada COP 24
tahun 2018.
Bersamaan dengan persiapan global dalam implementasi Paris Agreement, Indonesia perlu
mempersiapkan Implementasi NDC sesuai dengan perkembangan pengendalian perubahan
iklim Nasional. Persiapan Implementasi NDC berlandaskan pada Konsep Implementasi
NDC yang terdiri atas 5 komponen utamanya, yaitu Mitigasi, Adaptasi, Means of
Implementation (Pendanaan, Teknologi, dan Peningkatan Kapasitas), MRV (Measurement,
Reporting, Verification), dan Transparency Frameworks. Berdasaran hasil analisis
kesenjangan kapasitas dan kebutuhan peningkatan kapasitas, selanjutnya dirumuskan
Strategi Peningkatan Kapasitas untuk Implementasi NDC, dan menghasilkan programprogram strategis untuk masing-masing komponen Implementasi NDC (Tabel 18) yang
diuraikan sebagai berikut.

C.4.1. Program Pengembangan Sistem Manajemen Mitigasi
Mempertimbangkan kesenjangan kapasitas mitigasi yang secara umum masih substansial,
dibutuhkan instrumen utama untuk menjamin terlaksananya upaya mitigasi yang mampu
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menghasilkan perubahan tingkat emisi GRK Nasional yang saat ini masih dalam jalur
business as usual (BAU). Sesuai hasil analisis kesenjangan kapasitas dan kebutuhan
peningkatan kapasitas pada aspek mitigasi, Program membangun Sistem Manajemen
Mitigasi dibutuhkan sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kapasitas mitigasi.
Agenda utama pengembangan Sistem Manajemen Mitigasi adalah mengidentifikasi seluruh
komponen, menetapkan peran/fungsinya, serta membangun interaksi antar komponen/pihak
yang terlibat dalam upaya mitigasi. Sistem Manajemen Mitigasi harus bersifat lintas sektor
Kementrian/Lembaga dan inklusif yang melibatkan para pihak, khususnya aktor
nonpemerintah, dan terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan serta tata ruang.
Sistem Manajemen Mitigasi juga perlu dirancang untuk meningkatkan kapasitas mitigasi
pada sektor-sektor NDC, yaitu energi, limbah, Industrial Process and Product Uses (IPPU),
pertanian, dan kehutanan, serta kapasitas mitigasi pada tingkat Subnasional. Program Sistem
Manajemen Mitigasi akan berimplikasi pada peningkatan kapasitas sistem yang ada saat ini
dalam mengelola mitigasi, sedangkan pada tingkat organisasi/institusi akan berimplikasi
pada peningkatan kapasitas organisasi/institusi dalam manajemen mitigasi, baik pada tingkat
kementrian/lembaga serta Organisasi Pemerintah Daerah di tingkat Subnasional.
Tabel 18 Strategi Peningkatan Kapasitas Mitigasi Untuk Implementasi NDC

Program Strategis
Peningkatan
Kapasitas

Implikasi Terhadap
Peningkatan Kapasitas Sistem

Implikasi Terhadap
Peningkatan Kapasitas
Organisasi/Institusi

Pengembangan
Sistem
Manajemen
Mitigasi

Peningkatan kapasitas Sistem
Manajemen Mitigasi yang
terintegrasi dengan sistem
perencanaan pembangunan, tata
ruang, sistem manajemen lintas
sektor Kementrian/Lembaga,
sistem manajemen di sektor
swasta dan sistem masyarakat

Peningkatan kapasitas mitigasi
organisasi/institusi pemerintah,
sektor swasta dan masyarakat
melalui penerapan Sistem
Manajemen Mitigasi dengan
fokus pada 5 sektor NDC
(energi, limbah, Industrial
Process and Product Uses
/IPPU, pertanian, dan
kehutanan)

Pengembangan
Sistem
Manajemen
Adaptasi

Peningkatan kapasitas Sistem
Manajemen Adaptasi yang
terintegrasi dengan sistem
perencanaan pembangunan, tata
ruang, sistem manajemen lintas
sektor Kementrian/Lembaga,
sistem manajemen di sektor
swasta dan sistem masyarakat

Peningkatan kapasitas adaptasi
organisasi/institusi pemerintah,
sektor swasta dan masyarakat
melalui penerapan Sistem
Manajemen Adaptasi dengan
fokus pada aspek air, pangan,
dan energi terhadap paparan
dampak hidrometeorologis

Pengembangan
Kapasitas
Mobilisasi
Pendanaan

Peningkatan kapasitas Sistem
Mobilisasi Pendanaan untuk
mendukung kebijakan, rencana,
dan program (KRP) intervensi
mitigasi dan adaptasi

Peningkatan kapasitas
organisasi/institusi pemerintah,
sektor swasta dan masyarakat
dalam mobilisasi pendanaan
untuk mendukung kebijakan,
rencana, dan program (KRP)
intervensi mitigasi dan adaptasi
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Pengembangan
Kapasitas
Transfer dan
Pengembangan
Teknologi

Peningkatan kapasitas Sistem
Transfer dan Pengembangan
Teknologi Mitigasi dan
Adaptasi

Peningkatan kapasitas
organisasi/institusi pemerintah,
sektor swasta dan masyarakat
dalam transfer dan
pengembangan teknologi untuk
mitigasi dan adaptasi

Pengembangan
Kapasitas
Implementasi
Peningkatan
Kapasitas

Terbangunnya Subsistem
Peningkatan Kapasitas Mitigasi
dan Adaptasi yang menjadi
bagian Sistem Peningkatan
Kapasitas Pengendalian
Perubahan Iklim

Peningkatan kapasitas
organisasi/institusi pemerintah,
sektor swasta dan masyarakat
dalam mekanisme peningkatan
kapasitas untuk implementasi
peningkatan kapasitas Mitigasi
dan Adaptasi

Pengembangan
Kapasitas MRV
Mitigasi dan
Adaptasi

Peningkatan kapasitas Sistem
MRV Nasional dan Sistem
registrasi Nasional (SRN)
Mitigasi dan Adaptasi yang
terintegrasi dengan sistem
perencanaan pembangunan dan
sistem lainnya baik sektor
swasta dan masyarakat

Peningkatan kapasitas
organisasi/institusi pemerintah,
sektor swasta dan masyarakat
dalam implementasi MRV dan
SRN bidang mitigasi dan
adaptasi

Pengembangan
Kapasitas
Komunikasi dan
Pelaporan

Peningkatan kapasitas Sistem
Subnational Communication
dan Subnational Reporting
bidang mitigasi dan adaptasi

Peningkatan kapasitas
organisasi/institusi pemerintah,
sektor swasta dan masyarakat
dalam komunikasi dan
pelaporan bidang mitigasi dan
adaptasi

C.4.2. Program Pengembangan Sistem Manajemen Adaptasi
Berbeda dengan upaya mitigasi yang memiliki indikator pencapaiannya yaitu tingkat emisi
GRK, upaya adaptasi belum memiliki indikator pencapaian adaptasi yang reliable. Melalui
Program Sistem Manajemen Adaptasi, dapat menyempurnakan instrumen adaptasi yang
dimiliki saat ini, untuk mampu menghasilkan evaluasi perkembangan adaptasi perubahan
iklim, khususnya tingkat kerentanan. Hasil evaluasi selanjutnya digunakan untuk menyusun
perbaikan pada perencanaan, pengorganisasian, dan aksi adaptasi pada tahap pengembangan
berikutnya. Agenda utama pengembangan Sistem Manajemen Mitigasi adalah
mengidentifikasi seluruh komponen, menetapkan peran/fungsinya, serta membangun
interaksi antar komponen/pihak yang terlibat dalam upaya adaptasi. Sistem Manajemen
Adaptasi juga harus bersifat lintas sektor Kementrian/Lembaga dan inklusif yang melibatkan
para pihak, khususnya aktor nonpemerintah, dan terintegrasi dengan sistem perencanaan
pembangunan serta tata ruang. Sistem Manajemen Adaptasi dirancang untuk fokus pada
peningkatan kapasitas adaptasi terkait aspek air, pangan, dan energi dalam menghadapi
dampak perubahan iklim khususnya dampak hidrometeorologis. Program Sistem
Manajemen Adaptasi akan berimplikasi pada peningkatan kapasitas sistem yang ada saat ini
dalam mengelola upaya adaptasi. Pada tingkat organisasi/institusi, Program Sistem
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Manajemen Adaptasi akan berimplikasi pada penigkatan kapasitas organisasi/institusi dalam
manajemen adaptasi, baik pada tingkat kementrian/lembaga serta Organisasi Pemerintah
Daerah di tingkat Subnasional.

C.4.3. Program Pengembangan Kapasitas Mobilisasi Pendanaan
Pengembangan Kapasitas Pendanaan difokuskan pada mobilisasi pendanaan kebijakan,
rencana, program intervensi baik untuk upaya mitigasi maupun adaptasi, untuk menjamin
bahwa dana mengalir untuk KRP intervensi. Kapasitas budget tagging dan activity tagging
menjadi aspek penting dalam mengembangkan kapasitas mobilisasi pendanaan. Program
Pengembangan Kapasitas Pendanaan meliputi mobilisasi pendanaan yang berasal dari dalam
negeri dan luar negeri baik melalui kerjasama bilateral dan multilateral melalui badan-badan
di bawah Konvensi (UNFCCC) maupun badan diluar Konvensi. Program Pengembangan
Kapasitas Pendanaan berimplikasi pada peningkatan kapasitas sistem pendanaan KRP
intervensi antara lain instrumen ekonomi lingkungan, dan juga berimplikasi pada
peningkatan kapasitas organisasi/institusi secara khusus seperti Badan Layanan Umum
(BLU) yang sedang disusun, maupun secara umum seperti Kementrian/Lembaga, Organisasi
Pemerintah Daerah untuk domain pemerintahan, serta sektor swasta dan masyarakat.

C.4.4. Program Pengembangan Kapasitas Alih dan Pengembangan Teknologi
Tingkat emisi GRK Nasional yang belum menuju pada target NDC tahun 2030 dan upaya
adaptasi yang masih sulit diketahui perkembangannya menunjukkan bahwa kapasitas
transfer dan pengembangan teknologi harus melampaui landasan yang digunakan saat ini
yaitu Technologi Needs Assessment (TNA). Dalam konteks alih dan pengembangan
teknologi, pencapaian mitigasi dan adaptasi sampai dengan tahun 2015 membuktikan
perlunya pengembangan kapasitas transfer dan pengembangan teknologi, tidak berhenti
pada hasil-hasil Technologi Needs Assessment (TNA). Program Peningkatan Kapasitas Alih
dan Pengembangan Teknologi ditujukan untuk meningkatkan kapasitas alih dan
pengembangan teknologi yang berimplikasi pada kapasitas sistem dan organisasi/institusi
untuk mendukung dan menerapkan alih dan pengembangan teknologi.

C.4.5. Program Pengembangan Kapasitas Implementasi Peningkatan Kapasitas
Peningkatan kapasitas untuk mendukung pengendalian perubahan iklim pada tingkat global
telah dilakukan sejak awal UNFCCC berjalan dan untuk tingkat nasional terutama sejak
Indonesia meratifikasi UNFCCC serta menyampaikan komitmennya untuk turut serta
menurunkan emisi pada 2020 sebesar 26% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan
bantuan internasional. Namun kesenjangan kapasitas mitigasi dan adaptasi yang
teridentifikasi pada tahun 2015 membuktikan bahwa peningkatan kapasitas yang dilakukan
selama ini belum menghasilkan kapasitas yang mencukupi untuk mencapai target komitmen
Indonesia pada tahun 2020 dan target NDC tahun 2030. Peningkatan kapasitas yang masih
bersifat agenda jangka pendek dan cenderung berbasiskan pada program atau proyek perlu
dirubah menjadi agenda yang sistemik dan berorientasi jangka panjang. Program
Pengembangan Upaya Peningkatan Kapasitas ditujukan untuk meningkatkan kapasitas
dalam menjalankan mekanisme peningkatan kapasitas, yaitu mulai stakeholder engagement,
analisis kesenjangan kapasitas dan kebutuhan peningkatan kapasitas, perumusan aksi
peningkatan kapasitas, pelaksanaan peningkatan kapasitas, serta pemantauan dan evaluasi
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peningkatan kapasitas. Program Pengembangan Upaya Peningkatan Kapasitas akan
berdampak positif terhadap kapasitas kinerja Sistem Peningkatan Kapasitas dan kapasitas
organisasi/institusi dalam mengimplementasikan mekanisme peningkatan kapasitas.

C.4.6. Program Pengembangan Kapasitas MRV Mitigasi dan Adaptasi
Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi untuk mitigasi dan adaptasi menjadi instrumen
penting Implementasi NDC, karena dalam skema NDC ini aspek clear, transparency,
understandable, harus terpenuhi. Program Pengembangan Kapasitas MRV Mitigasi dan
Adaptasi difokuskan pada kapasitas implementasi MRV GRK dan kerentanan yang cukup
kompleks mulai dari pelaksanaan inventarisasi GRK, kerentanan, sampai dengan registrasi
dalam Sistem Registrasi Nasional (SRN) serta kapasitas pelaporan penanggungjawab aksi,
yang tersebar pada berbagai sektor (Kementrian/Lembaga), maupun pada tingkat
Subnasional. Program Pengembangan Kapasitas MRV GRK dan Kerentanan juga
difokuskan pada kapasitas SRN maupun kapasitas para pihak dalam melakukan registrasi
melalui SRN. Program Pengembangan Kapasitas MRV Mitigasi dan Adaptasi berimplikasi
pada peningkatan kapasitas Sistem MRV dan SRN, serta kapasitas organisasi/institusi dalam
melaksanakan MRV dan registrasi melalui SRN.

C.4.7. Program Pengembangan Kapasitas Komunikasi dan Pelaporan
Program Pengembangan Kapasitas Komunikasi dan Pelaporan ditujukan untuk
meningkatkan kapasitas khususnya aspek komunikasi dan pelaporan tingkat Subnasional.
Melalui program ini, dibangun sistem komunikasi Subnasional dan dibentuk Subnational
Focal Point, yang bertanggungjawab untuk menyusun dokumen laporan Subnational
Communication dan Sistem Pelaporan Sub-nasional dalam konteks Implementasi NDC.
Program Pengembangan Kapasitas Komunikasi dan Pelaporan berimplikasi pada
peningkatan kapasitas Sistem Komunikasi, serta peningkatan kapasitas organisasi/institusi
dalam menjalin komunikasi pengendalian perubahan iklim dan Implementasi NDC, maupun
dalam menyusun laporan Subnational Communication dan Sistem Pelaporan Subansional
untuk Implementasi NDC.

Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Teknologi untuk Aksi Perubahan Iklim

64

D. ANALISIS KEBUTUHAN TEKNOLOGI UNTUK
AKSI MITIGASI DAN ADAPTASI
Technology Needs Assessment (TNA) untuk perubahan iklim merupakan dokumen yang
memuat hasil identifikasi, pemilihan dan penentuan teknologi untuk mitigasi dan adaptasi
yang dibutuhkan untuk menanggulangi permasalahan perubahan iklim di suatu negara, baik
untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (mitigasi) maupun untuk mengatasi kerentanan dan
dampak perubahan iklim (adaptasi). Tujuan penyusunan TNA adalah untuk mengidentifikasi
kebutuhan teknologi, pengetahuan dan kemampuan, serta mempersiapkan program dan
kegiatan yang dapat mendukung alih dan pengembangan teknologi, sejalan dengan mandat
UNFCCC.
Proses penyusunan technology needs assessment bersifat konsultatif dan melibatkan banyak
pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menentukan prioritas, mengidentifikasi
hambatan dan usulan mengenai program dan kegiatan terkait penerapan teknologi rendah
karbon.

D.1. Metodologi Kajian untuk Identifikasi, Seleksi dan Prioritisasi
Teknologi
Metodologi yang digunakan dalam analisis kebutuhan teknologi untuk aksi mitigasi dan
adaptasi adalah metode Analytic Hierarchy Process (AHP).
Analytic Hierarchy Process (AHP)
Proses Hirarki Analisis atau biasa disingkat AHP menyusun hirarki fungsional yang
melibatkan persepsi manusia sebagai input utama. Dengan hierarki, suatu masalah kompleks
dan tidak terstruktur dipecahkan ke dalam kelompok-kelompok lalu diatur menjadi suatu
bentuk hierarki. Konsepnya adalah menjabarkan suatu tujuan yang bersifat umum menjadi
beberapa sub tujuan. Kelebihan-kelebihan AHP adalah:
1. Mampu menyelesaikan masalah multi objektif dan multi kriteria yang berdasarkan pada
perbandingan preferensi setiap elemen dalam hierarki;
2. Struktur masalah yang berhierarki membuat proses pengambilan keputusan yang
kompleks menjadi lebih sederhana;
3. Desain AHP membantu para pengambil keputusan untuk memvisualisasikan masalah
yang dihadapi dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap masalah tersebut; dan
4. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi kriteria dan
alternatif yang dipilih oleh para pengambil keputusan.
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Prosedur AHP
Pada prinsipnya proses hierarki analitis atau AHP ini dilakukan dengan langkah-langkah:
1. Menyusun masalah ke dalam suatu hierarki
Pada level paling atas didefinisikan tujuan keseluruhan dari masalah, dilanjutkan dengan
kriteria-kriteria pada level di bawahnya. Level terakhir adalah alternatif atau kandidat
yang ingin dinilai dengan mempertimbangkan kriteria pada level kedua. Hierarki ini
dapat disesuaikan dengan kompleksitas kondisi yang ada.
2. Membuat penilaian perbandingan berpasangan
Pertanyaan yang ingin dijawab ketika membandingkan dua kriteria adalah: mana yang
lebih penting, dan seberapa penting kriteria tersebut jika dibandingkan dengan tujuan
keseluruhan?
3. Mencari vektor prioritas
Dalam model AHP, vektor prioritas suatu kriteria didapatkan dengan menghitung vector
eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan.
4. Menguji konsistensi
Konsistensi dapat diterangkan dengan pernyataan “jika anda menyukai susu coklat 2 kali
dari teh, menyukai teh tiga kali dari kopi, dan susu coklat enam kali dari kopi, maka tiga
penilaian tersebut adalah konsisten”.
5. Membuat perbandingan berpasangan alternatif berdasarkan kriteria
Perbandingan berpasangan dibuat dengan berdasarkan seberapa dominan alternatif yang
satu dibandingkan dengan alternatif yang lain dalam memenuhi kriteria yang ada.
Langkah pertama dalam AHP yaitu penyusunan hierarki, yang merupakan suatu langkah
sederhana dalam memecah-mecah persoalan yang kompleks menjadi bagian-bagian
terstruktur untuk mencari penjelasan sebab akibat. Untuk membangun suatu hierarki
seseorang membutuhkan pemikiran kreatif, ingatan, asosiasi, sudut pandang dari orang lain,
dan pembelajaran tentang permasalahan selama proses pembuatan hierarki.
Gambar 28 Hierarki dalam AHP
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Secara naluriah manusia dapat memperkirakan besaran sederhana melalui inderanya. Proses
yang paling mudah adalah membandingkan dua hal dengan keakuratan perbandingan
tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, Saaty (1994) menetapkan skala kuantitatif
1 sampai dengan 9 untuk menilai secara perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen
dengan elemen lain.
Tabel 19 Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan

Intensitas
Kepentingan
1
3

5

7
9

2,4,6,8
Kebalikan

Keterangan

Penjelasan

Kedua elemen sama pentingnya Dua elemen mempunyai pengaruh
yang sama besar terhadap tujuan
Elemen yang satu sedikit lebih Pengalaman dan penilaian sedikit
penting daripada elemen yang menyokong satu elemen dibanding
lain
elemen lainnya
Elemen yang satu sedikit lebih Pengalaman dan penilaian sangat
cukup daripada yang lain
kuat menyokong satu elemen
dibanding elemen lainnya
Satu elemen jelas lebih penting Satu elemen yang kuat disokong dan
daripada elemen lainnya
dominannya terlihat dalam praktek
Satu elemen mutlak penting Bukti yang mendukung, elemen
dari pada elemen lainnya
yang satu terhadap elemen lain
memiliki tingkat pnegasan tertinggi
yang mungkin menguatkan
Nilai-nilai antara dua nilai Nilai ini diberikan bila ada dua
pertimbangan yang berdekatan kompromi di antara dua pilihan
Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan
aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan
dengan angka 1

Terdapat empat metode untuk memperkirakan vektor prioritas:
1) Penjumlahan elemen pada setiap baris dan bagi jumlah pada setiap baris dengan
total jumlah seluruh baris. Nilai pertama vektor yang diperoleh merupakan prioritas
aktivitas pertama, dan seterusnya;
2) Penjumlahan elemen pada setiap kolom lalu susun resiprokalnya. Bagi masingmasing nilai dengan penjumlahan elemen pada resiprokal;
3) Pembagian elemen pada setiap kolom dengan penjumlahan elemen pada kolom
tersebut. Jumlahkan elemen pada setiap baris kemudian bagi dengan banyaknya
elemen pada beris tersebut;
4) Perkalian ‘n’ elemen pada setiap baris kemudian hitung akar pangkat n-nya.
Normalisasi hasil yang diperoleh.

Sintesis penilaian individu
Dalam pengambilan keputusan secara berkelompok, agregasi penilaian individu
menjadi konsensus merupakan hal yang penting agar diperoleh hasil penilaian yang
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bermakna bagi kelompok secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan cara untuk
mensintesis penilaian-penilaian individu menjadi penilaian kelompok.
Rumus sintesis penilaian individu adalah geometric mean:

Keterangan:
x11kelompok: kepentingan elemen pada baris 1 relatif terhadap kolom 1
x11n

: kepentingan elemen pada baris 1 relatif terhadap kolom 1 menurut
responden ke-n

n

: jumlah responden

D.2. Aksi Mitigasi
D.2.1. Sektor Non Lahan (Energi, IPPU dan Limbah)
D.2.1.1 Identifikasi Teknologi Saat Ini dan yang Dibutuhkan untuk Sub-Sektor
Energi
Peningkatan konsumsi energi merupakan konsekuensi dari pertumbuhan populasi dan
berkembangnya perekonomian yang terjadi di Indonesia. Tingginya kebutuhan energi
dihadapkan pada ketergantungan terhadap energi fosil yang berimplikasi pada besarnya
emisi GRK. Pada tahun 2010, sektor energi (termasuk fugitive) tercatat mengemisikan 453,2
juta ton CO2e GRK dan menempati posisi kedua sebagai sektor penyumbang emisi terbesar
dibawah sektor kehutanan. Emisi dari sektor energi akan terus tumbuh dan apabila tanpa
upaya khusus sektor energi diproyeksikan akan berkontribusi terhadap 58% emisi GRK
nasional pada tahun 2030 (1.669 juta ton CO2e).
Upaya mitigasi emisi GRK sektor energi dalam konteks RAN-GRK terdiri dari beragam aksi
yang terpisah dalam tiga sub-sektor, yaitu penyediaan energi, transportasi dan industri yang
secara berturut-turut dibawah pengawasan Kementrian ESDM, Kementrian Perindustrian,
dan Kementrian Perhubungan. Secara umum, aksi- aksi yang dilakukan meliputi efisiensi
energi dan penggunaan energi terbarukan dan pada 2014 tercatat mampu menghasilkan
penurunan emisi sebesar 9,5 juta ton CO2e.
NDC menargetkan penurunan emisi sektor energi secara unconditional sebesar 314 juta ton
CO2e (11%) dan secara conditional sebesar 398 juta ton CO2e (14%) pada tahun 2030. Target
penurunan yang cukup besar jika dibandingkan dengan capaian penurunan emisi RAN-GRK
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tersebut dicapai melalui enam kategori aksi mitigasi yang terdiri dari efisiensi konsumsi
energi final, penerapan clean coal technology pada pembangkit listrik, pembangkit listrik
dengan sumber energi terbarukan, penggunaan biofuel pada sektor transportasi, penambahan
jaringan distribusi gas, dan penambahan stasiun pengisi bahan bakar gas.
Preliminary assessment dilakukan dengan melibatkan pakar dari Kementrian ESDM,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Perindustrian, dan swasta.
Proses yang dilakukan diawali dengan mengembangkan hasil Technology Needs Assessment
(TNA) 2012 yang meliputi identifikasi dan seleksi kebutuhan teknologi, serta penentuan
kriteria prioritisasi. Penentuan teknologi prioritas di sektor energi dilaksanakan dengan
metode Analytic Hierarchy Process (AHP) yang dilaksanakan secara individu oleh masingmasing pakar.
Diskusi yang dilakukan dengan para pakar mengasilkan 31 jenis teknologi yang
tersebar di dalam empat sub-sektor (tranportasi, pembangkit listrik, industri dan
bangunan).
Tabel 20 Hasil Identifikasi Kebutuhan Teknologi Mitigasi GRK Sektor Energi

Teknologi
Sub-Sektor Transportasi
Improvement of public transport
CNG
Intelligent Transport System
Sub-Sektor Pembangkit Listrik
PV
Geothermal Power Plant
Advanced Coal Power Plant
Landfil Gas Power Plant
Nuclear
Biomass Power
Wind Power
Biofuel
Biogas POME
Pump Storage and PV
Sub-Sektor Industri
Efficient Electric Motors
Combine Heat and Power
Pump and Fan System
WHB (Waste Heat Boiler)

Keterangan
MRT,
BRT,
LRT,
Kereta
Commuterline, Busway, dsb.
Automated Traffic Control System

Api,

Ultra Super Critical, CFB (Circulating
Fluidized Bed),
CFB, PLTSa
Advanced Generation
Utilitas
Utilitas
Utilitas
Utilitas
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Teknologi
Keterangan
Alternative Fuel
Utilitas
Green Boiler
Utilitas
Green Chiller
Utilitas
Advanced Furnace
Preparasi Raw Material
Sub-Sektor Bangunan (Rumah Tangga dan Komersial)
Combine Heat and Power
WHB (Waste Heat Boiler)
Efficient Lighting
LED
Green Building
Green Boiler
Green Chiller
Efficient Electric Motors
Jaringan gas
Solar PV
Solar Water Heater
Seleksi teknologi dilakukan berdasar penilaian terhadap kriteria dengan bobot
tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penilaian ditentukan melalui FGD dengan
mengembangkan kriteria penilaian sektor energi pada TNA 2012. Diskusi yang
dilakukan menghasilkan 11 kriteria penilaian yang masing-masing bobotnya
ditentukan melalui AHP. Penjelasan dan hasil bobot kriteria dijelaskan pada tabel
dibawah ini.
Tabel 21 Kriteria Prioritisasi Kebutuhan Teknologi Mitigasi GRK Sektor Energi

No
1

2
3
4
5

6

Kriteria
Kesiapan
pendanaan

Penjelasan
Bobot
Ranking
Sudah jelas sumber pendanaan
(domestik atau dicarikan dana 0,085640876
7
internasional)

Kesesuaian dengan
pembangunan
Lingkungan Ekonomi Sosial
berkelanjutan
Potensi mitigasi
Ton karbon tereduksi
Biaya mitigasi
Rp/ton karbon tereduksi
Adanya feasibility study, status
Kesiapan
pelaksanaan kegiatan, hambatan
implementasi
dalam implementasi
Komitmen
Diwujudkan dalam RPJMN,
pemerintah
dan RPJMD,
dan/atau
rencana
stakeholder
investasi swasta

0,101909345

3

0,095892317
0,059973248

6
11

0,097225920

5

0,129848831

1
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No
7

8
9
10
11

Kriteria

Penjelasan
Justifikasi
makro
ekonomi
Manfaat/
ko- (penciptaan
lapangan
kerja,
manfaat
pengetasan
kemiskinan,
pemasukan regional, dll)
Ketersediaan dan Data untuk menghitung reduksi
kualitas data
emisi GRK
Potensi replikasi
Potensi percontohan di daerah lain
Ketersediaan regulasi pendukung,
Regulasi
contohnya RIPIN, PerDa efisiensi
pendukung
gedung
Mencakup transparansi dan IPRs,
Teknologi transfer
serta kemandirian teknologi

Bobot

Ranking

0,060849052

10

0,079354172

8

0,064204507

9

0,124710016

2

0,100391716

4

Proses penilaian teknologi prioritas dilakukan dengan melakukan skoring atas masingmasing jenis teknologi terhadap masing-masing kriteria. Adapun dalam laporan ini, hasil
skoring belum dapat ditampilkan karena keterbatasan waktu sehingga hasil yang didapat
belum cukup representatif.

D.2.1.2 Identifikasi Teknologi Saat Ini dan yang Dibutuhkan untuk Sub-Sektor IPPU
(Industrial Processes and Product Use)
Emisi GRK IPPU adalah emisi GRK dari kegiatan proses produksi dan penggunaan produk
di industri. Proses produksi di industri tersebut adalah konversi bahan-baku menjadi produk,
yang selama proses konversinya menghasilkan gas-gas yang dikategorikan sebagai IPPU
dan pengunaan produk adalah penggunaan produk (kimia) yang dalam pemanfaatannya
dapat melepaskan gas-gas yang dikategorikan sebagai IPPU. Merujuk pada Pedoman
Inventarisasi Emisi GRK Nasional IPCC 2006, emisi GRK IPPU berdasarkan jenisnya,
mencakup gas-gas CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs (CF4 and C2F6), dan SF6.
Merujuk pada TNC, aksi-aksi mitigasi untuk menurunkan emisi grk meliputi cement blended
di industri semen, penggunaan teknologi produksi yang lebih effisien di industri ammoniaurea, pengurangan anode effect (frekuensi, durasi, over voltage) dengan ALCAN ALESA
Process Control di industri aluminum, dan penggunaan katalis sekunder asam nitrat.
Baseline IPPU di industri semen dan aluminum kondisi produksi pada tahun 2010. Baseline
IPPU di industri ammonia-urea adalah fuel requirement sebesar 45.12 GJ/ton ammonia.
Baseline IPPU di industri asam nitrat adalah default emisi factor IPCC 2006 berdasarkan
teknologi yang digunakan di masing-masing industri asam nitrat. Faktor Emisi GRK IPPU
Baseline untuk industri-industri tersebut disajikan pada Tabel 22.
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Tabel 22 Faktor Emisi GRK IPPU Baseline di Industri Semen, Ammonia, Asam Nitrat dan Aluminum

Faktor Emisi (ton gas/ton produk)

Sumber Emisi

CO2

Cement Production
Ammonia Production
Nitric Acid
Production
Aluminum
Production

N2O

CF4

C2F6

0.452
2.531
0.009;
0.007
1.6

0.000085 0.00001

Industri Semen
Proses kimia semen pada dasarnya adalah proses dekomposisi kalsium karbonat (CaCO3)
menjadi oksida kalsium (CaO) serta pelepasan gas karbon dioksida (CO2); Tahapan ini
dikenal sebagai proses kalsinasi yang kemudian diikuti dengan proses klinkerisasi dimana
klinker kemudian digiling bersama-sama dengan gipsum dan aditif lainnya untuk
menghasilkan semen. Pencampuran bahan baku alternative dapat menggantikan sebagian
konsumsi klinker dalam semen sehingga menurunkan klinker yang diperlukan untuk
memproduksi semen dan emisi grk IPPU yaitu gas CO2 menjadi bekurang. Berdasarkan
laporan dari Kementrian Perindustrian, penurunan emisi grk IPPU pada tahun 2014
mencapai adalah sebesar 1,653 Gg CO2e. Perkembangan emisi grk baseline, inventory dan
reduksi emisi 2010 - 2014 disajikan pada Gambar 29.
Gambar 29 Perkembangan emisi GRK baseline, inventarisasi dan pegurangan emisi di industri semen 2010 2014
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Industri Ammonia
Industri ammonia berasal dari 6 perusahaan, dengan 15 unit pabrik ammonia. Sebagian besar
pabrik ammonia di Indonesia terintegrasi dengan pabrik pupuk urea, kecuali satu pabrik
yang tidak tergabung dengan pupuk urea (hanya menghasilkan ammonia). Emisi GRK IPPU
yang dihasilkan dari proses produksi ammonia berupa CO2. Pada pabrik ammonia yang
terintegrasi dengan pabrik pupuk urea, sekitar 42% CO2 yang dihasilkan oleh pabrik
ammonia digunakan sebagai bahan mentah untuk memproduksi pupuk urea.
Ada banyak potensi pengurangan emisi (mitigasi) dalam industry pupuk, tetapi yang terkait
dengan penurunan emisi IPPU adalah sebagai berikut: (i) perbaikan kinerja pabrik ammonia
melalui peningkatan efisiensi konversi CO menjadi CO2, (ii) meningkatkan efisiensi
absorpsi CO2 pada scrubber, dan (iii) meningkatkan efisiensi pada proses methanazation
residu CO2 untuk pemurnian gas sintetik. Penurunan emisi GRK IPPU pada tahun 2014
adalah sebesar 1,588 Gg CO2e. Perkembangan emisi GRK baseline, inventarisasi dan
pengurangan emisi 2010 - 2014 di industri ammonia disajikan pada Gambar 30.
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Gambar 30 Perkembangan emisi GRK baseline, inventarisasi dan pengurangan emisi di industri amonia 2010 2014
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Industri Asam Nitrat
Upaya mitigasi yang dilakukan oleh industri asam nitrat adalah memasang secondary
catalyst di dalam Ammonia Oxidation Reactor (AOR) untuk mengurangi N2O yang
merupakan salah satu emisi gas rumah kaca. N2O adalah hasil samping yang tidak diinginkan
dalam proses produksi asam nitrit. Pemasangan secondary catalyst akan mengkonversi N2),
yang terbentuk selama proses oksidasi ammonia, menjadi Nitrogen (N2) dan Oxygen (O2),
yang tidak mempunyai dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Pada tahun
2014 penurunan emisi grk di industri asam nitrat mencapai 109 Gg CO2e. Perkembangan
emisi GRK baseline, inventarisasi dan pengurangan emisi 2010 - 2014 disajikan pada
Gambar 31.
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Gambar 31 Perkembangan emisi GRK baseline, inventarisasi dan pengurangan emisi di industri Asam Nitrat
2010 - 2014
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Industri Aluminum
Upaya mitigasi yang dilakukan oleh industri alumunium untuk menurunkan emisi PFC yang
merupakan salah satu emisi GRK adalah dengan mengurangi Anode Effect (AE). Hal ini
dilakukan dengan memperbaharui System Control operasi yang mampu mengurangi
Frekuensi AE, durasi dan over voltage. AE adalah suatu kondisi dimana tegangan dalam
tungku reduksi mendadak meningkat ketika level alumina yang terlarut dalam tungku
peleburan jauh dbawah normal (≤1%). Pada tahun 2014 penurunan emisi GRK di industri
asam nitrat mencapai 90 Gg CO2e. Perkembangan emisi GRK baseline, inventarisasi dan
pengurangan emisi 2010 - 2014 disajikan pada Gambar 32.
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Gambar 32 Perkembangan emisi GRK baseline, inventarisasi dan pengurangan emisi di industri Aluminum
2010 - 2014
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D.2.1.3 Identifikasi Teknologi Saat Ini dan yang Dibutuhkan untuk Sub-Sektor
Limbah
Aksi mitigasi sektor limbah yang berjalan sampai sekarang dan terdapat dalam RAN GRK
secara garis besar disebutkan sebagai berikut:
1. Pembangunan TPA dan pengelolaan sampah terpadu 3R (reduce, reuse, recycle)
2. Pembangunan sarana prasarana air limbah dengan sistem off-site dan on-site
Sedangkan kegiatan dan teknologi mitigasi sektor limbah pada NDC pada dasarnya
bertumpu pada:
a) pengolahan limbah padat domestik: (i) LFG recovery di TPA, (ii) pengomposan (organik),
dan (iii) 3R (anorganik), serta (iv) PLTSA/RDF
b) pengolahan limbah cair domestik: (i) IPAL, (ii) IPLT
Preliminary assessment on Technology Needs sektor limbah dilakukan dengan melibatkan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat. Pre-assessment ini dilakukan melalui identifikasi dan seleksi kebutuhan
teknologi serta penentuan kriteria prioritisasi.
Identifikasi dan seleksi kebutuhan teknologi diawali dengan mengembangkan hasil
Technology Needs Assessment (TNA) 2012. List kebutuhan teknologi sektor limbah masih
berupa daftar 13 teknologi yang sama dengan hasil TNA 2012, dan penambahan 1 jenis
teknologi pengomposan yaitu sistem open windrow.

Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Teknologi untuk Aksi Perubahan Iklim

76

Tabel 23 Identifikasi Kebutuhan Teknologi Mitigasi GRK Sektor Limbah

No
1
2
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Teknologi
Sanitary Landfill
Semi Aerob Landfill
In-Vessel Composting
Low Solid Anaerobic Digestion
High Solid Anaerobic Digestion

Keterangan
TPA
TPA
Pengomposan
Bio-Digester
Bio-Digester
Sistem teknologi
MBT (Mechanical Biological treatment)
pengelolaan/pengolahan sampah
terpadu (organik dan anorganik)
Thermal Convertion: Mass-fired combustion
PLTSa/Insinerator
Thermal Convertion: RDF-fired combustion
PLTSa/Insinerator
Thermal Convertion: Fluidized bed combustion PLTSa/Insinerator
Gassification technology: Vertical fixed bed
PLTSa/Insinerator
Gassification technology: Vertical fixed bed
PLTSa/Insinerator
Gassification technology: Fluidized fixed bed
PLTSa/Insinerator
Pyrolysis technology: Fluidized bed
PLTSa/Insinerator
Composting (open windrow system)
Pengomposan

Seleksi teknologi dilakukan berdasar penilaian terhadap kriteria dengan bobot tertentu.
Kriteria yang digunakan dalam penilaian ditentukan melalui FGD dengan mengembangkan
kriteria penilaian prioritas aksi mitigasi pada NAMAs (Nationally Appropriate Mitigatuon
Actions). FGD menetapkan 10 kriteria penilaian sebagaimana dicantumkan dalam tabel
berikut. Masing-masing bobot kriteria tersebut ditentukan melalui AHP.

Tabel 24 Kriteria Penilaian Teknologi Mitigasi GRK Sektor Limbah

KRITERIA
komitmen pemerintah dan stakeholder
kesiapan pendanaan
manfaat/ ko-manfaat
kesiapan implementasi
kesesuaian dengan pembangunan berkelanjutan
potensi mitigasi
ketersediaan dan kualitas data
regulasi pendukung
biaya mitigasi
potensi replikasi

BOBOT
0.129
0.123
0.110
0.105
0.102
0.097
0.097
0.085
0.085
0.067

PRIORITAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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FGD belum mampu menghasilkan prioritas teknologi mitigasi sektor limbah karena
belum mampu memberikan skor masing-masing teknologi dalam tabel teknologi
terhadap kriteria penilaian.

D.2.2. Sektor Lahan (Kehutanan dan Pertanian)
D.2.2.1 Seleksi dan Prioritasi Teknologi serta Analisis Kesenjangan dan Kebijakan
Sub-Sektor Kehutanan
Di sektor kehutanan, proses keterlibatan para pihak dalam penyusunan Preliminary
Assessment on Technology Needs dilakukan dengan cara mengundang masukan dari
kementerian teknis terkait yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Instansi yang telah memberi masukan yaitu: (a) Direktorat mobilisasi sumberdaya sektoral
dan regional, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, (b) Direktorat mitigasi
perubahan iklim, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, (c) Direktorat adaptasi
perubahan iklim, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, (d) Direktorat
pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan
Iklim, (e) Direktorat inventarisasi pemnatauan sumber daya hutan, Direktorat Planologi dan
Tata Kelola Lingkungan, (f) Direktorat usaha hutan produksi, Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, (g) Direktorat kesatuan pengelolaan hutan produksi,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, (h) Pusat penelitian pengembangan
hutan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi, (i) Pusat penelitian pengembangan
sosial ekonomi kebijakan dan perubahan iklim, Badan Penelitian Pengembangan dan
Inovasi, (j) Pusat penelitian pengembangan hasil hutan, Badan Penelitian Pengembangan
dan Inovasi.
Proses keterlibatan para pihak di sektor kehutanan dimulai sejak akhir bulan Oktober 2017,
namun pertemuan yang lebih intensif baru bisa dilakukan pada bulan Desember 2017. Hal
ini mengingat waktu efektif yang sangat singkat dalam rangka penyusunan preliminary
assessment dan jadwal yang tersedia untuk melakukan pertemuan dengan para pihak juga
bersamaan dengan jadwal para pihak untuk menghadiri Conference of Parties 23 di Bonn,
Jerman pada bulan November 2017.
Dengan keterbatasan waktu yang dimiliki, maka para pihak yang diundang untuk memberi
masukan adalah instansi yang memahami target Nationally Determined Contribution (NDC)
sektor kehutanan dan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penyedia teknologi yang
dibutuhkan di setiap eselon teknis dalam rangka pencapaian NDC tersebut. Oleh karena itu,
seiring berjalan waktu, proses pelibatan para pihak lebih mengkhususkan pandangan dari
instansi di bawah Badan penelitian pengembangan dan inovasi kehutanan, yaitu Pusat
penelitian pengembangan hutan, Pusat penelitian pengembangan sosial ekonomi kebijakan
perubahan iklim, dan Pusat penelitian pengembangan hasil hutan.
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Identifikasi teknologi sektor kehutanan telah mengalami perkembangan sejak pertama kali
dicantumkan dalam dokumen Technology Needs Assessment (TNA) pada tahun 2010, yang
kemudian disesuaikan pada tahun 2012. Pada tahun 2010, terdapat 10 jenis teknologi yang
teridentifikasi yaitu (a) teknologi silvikultur, (b) teknologi model pertumbuhan dan
peningkatan hasil, (c) peningkatan jenis-jenis tanaman cepat tumbuh, (d) pencegahan hama,
penyakit dan kebakaran, (e) kesesuaian spesies lokal, (f) pengukuran dan monitoring serapan
karbon, (g) Reduced Impact Logging (RIL), (h) Analisa DNA untuk penelusuran kayu, (i)
teknologi tanpa bakar, (j) pengukuran dan monitoring penurunan emisi karbon. Sedangkan
pada tahun 2012, terdapat 13 jenis teknologi yang teridentifikasi dengan tetap memasukkan
10 jenis yang terdapat pada tahun 2010, ditambah 3 jenis teknologi baru yaitu (a) praktek
terbaik di lahan gambut dengan kedalaman <3 meter dan (b) pengelolaan air, serta (c)
pemetaan gambut.
Di dalam dokumen preliminary assessment ini untuk sektor kehutanan teridentifikasi 8
teknologi dalam rangka pencapaian NDC. Identifikasi teknologi tersebut berlaku di hutan
negara baik dengan status hutan tanaman maupun hutan alam. Kedelapan teknologi tersebut
tersaji pada Tabel 25.
Tabel 25 Identifikasi teknologi kehutanan dalam rangka pencapaian NDC

No
1

2

Daftar teknologi
Pengembangan
teknologi
mengenai
kesesuaian tempat
tumbuh jenis
tanaman
Pemuliaan tanaman

3

Metode penanaman

4

Pencegahan hama,
penyakit dan
kebakaran

5

Teknologi
pemanenan yang
tepat
Teknologi tepat
untuk pemanfaatan
kayu

6

Keterangan
Lingkup teknologi ini yaitu: (a) pemetaan kesesuaian tempat tumbuh
jenis-jenis adaptif, (b) Mendukung jenis tanaman dan tempat tumbuh
sesuai referensi masyarakat lokal; (c) mendukung program/kegiatan
rehabilitasi dan restorasi yang sangat ditentukan oleh kesesuaian jenis
tanaman dengan habitatnya
Lingkup teknologi ini yaitu: (a) kultur jaringan; (b) rekayasa
genetika; (c) analisa DNA untuk penemuan jenis baru.
Saat ini Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi Dan
Pemuliaan Tanaman Hutan telah menghasilkan beberapa penelitian
mengenai jenis-jenis tanaman cepat tumbuh, seperti: kayu putih, jati,
ecualyptus pelita, acacia mangium
Lingkup teknologi ini yaitu: (a) metode jarak tanam, (b) soil medium,
(c) rekayasa lingkungan (intensitas cahaya, suhu, kelembaban), (d)
sistem silvikultur, (e) teknik konservasi tanah dan air
Lingkup
teknologi
ini
yaitu:
(a)
Identifikasi
invasif
spesies/pengganggu terkait hama dan penyakit, (b) Pengendalian hama
penyakit secara biologis, (c) Identifikasi jenis-jenis tanaman sekat
bakar, (d) teknologi pengendalian dan pengendalian kebakaran
Lingkup teknologi ini yaitu: (a) Reduced Impact Logging (RIL), (b)
Whole tree logging/ Tree length logging, saat ini di beberapa HTI dan
HPH sudah dilakukan
Salah satu lingkup teknologi ini yaitu: small log diameter (<5cm)
utilisation
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7

Inventarisasi hutan
nasional

8

Sistem pemantauan
hutan nasional

Lingkup teknologi saat ini, yaitu: (a) penilaian cadangan biommassa
kayu dan perubahannya, (b) penilaian perubahan tutupan hutan, (c)
penilaian potensi hasil hutan bukan kayu
Lingkup teknologi saat ini yaitu: (a) pemetaan tutupan hutan, (b)
penggunaan interpretasi tutupan lahan secara visual, (c) penggunaan
data tutupan lahan nasional sebagai rujukan

Seleksi teknologi yang digunakan dalam rangka pencapaian NDC
Proses pertama dalam menentukan seleksi teknologi yaitu dilakukan dengan cara
mengundang masukan dari para pihak untuk menyaring kriteria yang digunakan untuk
pemilihan teknologi. Kriteria pemilihan ini dibangun untuk mendapatkan teknologi yang
tepat dan diharapkan mencapai sasaran. Mengingat keterbatasan waktu efektif yang tersedia
maka proses pemilihan kriteria diawali dengan usulan dari penyusun yang kemudian dibahas
bersama oleh tim pakar yang berasal dari Badan penelitian pengembangan dan inovasi hutan.
Pada awalnya kriteria pemilihan teknologi didasarkan pada: (a) kemudahan untuk
dilaksanakan, (b) biaya paling murah, (c) keberlanjutan penganggaran, (d) ketersediaan
SDM, perangkat keras dan lunak yang berkualitas, serta (e) dampak penggunaan teknologi
harus terukur jelas (Dharmawan, 2017). Namun seiring berjalannya waktu dan ketersediaan
jadwal yang sangat singkat, maka para pihak sepakat untuk memfokuskan pada kriteria
sebagaimana tersaji pada Tabel 26.
Tabel 26 Kriteria teknologi mitigasi sektor kehutanan

No
1

2

Kriteria Teknologi
Mendukung langsung
penurunan emisi dan
meningkatkan serapan
karbon
Komitmen pemerintah
(pendanaan
dan
regulasi)

3

Kesiapan
implementasi

4

Ko-manfaat
untuk
aspek
lingkungan
sosial ekonomi

5

Potensi replikasi

Keterangan
Sektor kehutanan memiliki target penurunan emisi GRK di NDC
sebesar 17% dari emisi total nasional, maka teknologi yang dipilih
harus sudah jelas kemanfaatannya dalam mendukung NDC
tersebut.
Teknologi yang dipilih harus didukung oleh komitmen yang sangat
tinggi dari Pemerintah. Dukungan tersebut berupa pendanaan yang
sudah jelas keberlanjutannya dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan biaya untuk pemeliharaan tidak tinggi.
Selain itu dukungan dalam bentuk kebijakan juga perlu dirumuskan
demi pencapaian target.
Teknologi yang dipilih harus sudah teruji. Hal ini dibuktikan
dengan pernah dilakukan uji kelayakan, telah terimplemntasikan
dengan baik, memiliki kendala minimum, kemudahan tingkat
adopsi masyarakat dan kesiapan SDM baik di level pusat maupun
daerah.
Teknologi yang dipilih harus memiliki manfaat tambahan untuk
peningkatan kualitas ekologi, perbaikan tingkat kualitas kehidupan
masyarakat, mendukung kearifan lokal, serta tidak menimbulkan
konflik baru.
Teknologi yang dipilih harus memiliki potensi untuk dibuat plotplot percontohan di daerah lain, mudah diterapkan, serta biaya yang
tidak tinggi.
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Proses prioritisasi teknologi sektor kehutanan dalam rangka pencapaian NDC
Mempertimbangkan keterbatasan waktu dan jadwal yang singkat dalam penyusunan
dokumen ini, maka penyusun menetapkan metode prioritisasi teknologi dengan
menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP). AHP diperkenalkan oleh Thomas Saaty
pada tahun 1980 sebagai alat yang efektif untuk menangani pengambilan keputusan yang
kompleks, dan dapat membantu pengambil keputusan untuk menetapkan prioritas dan
membuat keputusan terbaik. AHP membantu menangkap aspek keputusan subjektif dan
obyektif dari suatu keputusan. Selain itu, AHP menggabungkan teknik yang berguna untuk
memeriksa konsistensi evaluasi pengambil keputusan, sehingga mengurangi bias dalam
proses pengambilan keputusan.
Proses teknik AHP diawali dengan mentukan daftar kriteria yang akan digunakan untuk
pemilihan kategori teknologi. Setelah daftar kriteria diperoleh, maka dilakukan kriteriakriteria tersebut dipasangkan dan diperbandingkan dengan tujuan perolehan bobot kriteria.
Setelah bobot kriteria diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah pengecekan konsistensi
terhadap kriteria dan prioritas kriteria tersebut. Langkah terakhir adalah melakukan penilaian
dengan membandingkan kriteria-kriteria tersebut dengan teknologi yang telah diidentifikasi.
Nilai yang tertinggi dari teknologi dan kriteria keseluruhan dilakukan pembobotan. Setelah
itu bobot nilai dan persentase tersebut disusun ranking untuk dipilih prioritas yang akan
dijadikan acuan.
Pada dokumen preliminary assessment ini untuk sektor kehutanan, tahapan penilaian kriteria
berpasangan dan pembobotan terhadap teknologi yang telah teridentifikasi masih
memerlukan masukan dari tim pakar. Mempertimbangkan waktu yang tersedia dan jadwal
yang singkat, maka pada tahap ini baru ditampilkan format penilaian kriteria dan format
pembobotan teknologi yang telah teridentifikasi terhadap kriteria. Format penilaian kriteria
berpasangan tersaji pada Tabel 27, dan format pembobotan teknologi terhadap kriteria tersaji
pada Tabel 28.
Tabel 27 Format penilaian kriteria berpasangan

Kriteria pembanding
Mendukung langsung penurunan emisi dan
meningkatkan serapan karbon [K1]
Mendukung langsung penurunan emisi dan
meningkatkan serapan karbon [K1]
Mendukung langsung penurunan emisi dan
meningkatkan serapan karbon [K1]
Mendukung langsung penurunan emisi dan
meningkatkan serapan karbon [K1]
Komitmen pemerintah (pendanaan dan
regulasi) [K2]
Komitmen pemerintah (pendanaan dan
regulasi) [K2]
Komitmen pemerintah (pendanaan dan
regulasi) [K2]

Kriteria yang dibandingkan
Komitmen pemerintah (pendanaan dan
regulasi) [K2]
Kesiapan implementasi [K3]

Nilai

Ko-manfaat untuk aspek lingkungan sosial
ekonomi [K4]
Potensi replikasi [K5]
Kesiapan implementasi [K3]
Ko-manfaat untuk aspek lingkungan sosial
ekonomi [K4]
Potensi replikasi [K5]
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Kesiapan implementasi [K3]
Kesiapan implementasi [K3]
Ko-manfaat untuk aspek lingkungan sosial
ekonomi [K4]

Ko-manfaat untuk aspek lingkungan sosial
ekonomi [K4]
Potensi replikasi [K5]
Potensi replikasi [K5]

Keterangan:
Penilaian relatif antara dua kriteria dengan angka 1-9 dengan ketentuan: 1 jika kriteria tersebut SAMA PENTING dengan
kriteria lainnya; 3 jika kriteria tersebut SEDIKIT LEBIH PENTING DARI kriteria lainnya; 5 jika kriteria tersebut LEBIH
PENTING DARI kriteria lainnya; 7 jika kriteria tersebut JAUH LEBIH PENTING DARI kriteria lainnya; 9 jika kriteria
tersebut MUTLAK LEBIH PENTING DARI kriteria lainnya; nilai 2,4,6,8 dapat diisi jika tidak jelas memilih diantara nilai
diatas.

Tabel 28 Format pembobotan teknologi terhadap kriteria di sektor kehutanan

2

Pemuliaan tanaman

3

Metode penanaman

4

Pencegahan hama, penyakit dan Kebakaran

5

Teknologi pemanenan yang tepat

6

Teknologi tepat untuk pemanfaatan kayu

7

Inventarisasi hutan nasional

8

Sistem pemantauan hutan nasional

Potensi replikasi

Kesesuaian tempat tumbuh jenis tanaman

Ko-manfaat
untuk aspek
lingkungan
sosial ekonomi
Kesiapan
implementasi

1

Komitmen
pemerintah
(pendanaan dan
regulasi)

Daftar teknologi \ Kriteria

Mendukung
langsung
penurunan emisi
dan
meningkatkan
serapan karbon

No

Keterangan:
Penilaian dilakukan angka 0-10, angka 0 untuk tidak memenuhi kriteria dan angka 10 untuk sangat memenuhi kriteria.

Analisa kesenjangan teknologi sektor kehutanan
Teknologi kehutanan dalam rangka pencapaian NDC masih memiliki kesenjangan, sehingga
masih dibutuhkan perbaikan dan peningkatan baik dari sisi teknis, sumberdaya manusia,
maupun pelaksanaannya di lapangan. Di dalam dokumen preliminary assessment ini telah
disusun analisa terkait kesenjangan tersebut maupun perbaikan ke depan. Analisa lebih rinci
tersaji pada Tabel 29.
Tabel 29 Analisa kesenjangan teknologi sekor kehutanan

No
1

Teknologi
Kesesuaian
tempat
tumbuh jenis
tanaman

Kesenjangan
(1) Saat ini pemetaan kesesuaian tenpat tumbuh dengan jenis tanaman telah
ada namun masih berada pada skala makro yaitu berada tingkat kecamatan.
Perlu perencanaan kedepan dengan pemetaan yang lebih rinci dalam skala
mikro dengan penambahan jumlah titik sampel di tiap kecamatan dengan
berbagai jenis tanaman.

Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Teknologi untuk Aksi Perubahan Iklim

82

2

Pemuliaan
tanaman

3

Metode
penanaman

4

Pencegahan
hama,
penyakit dan
Kebakaran

5

Teknologi
pemanenan
yang tepat

6

Teknologi
tepat untuk
pemanfaatan
kayu
Inventarisasi
hutan
nasional

7

(2) Saat ini identifikasi jenis-jenis tanaman adaptif masih terbatas, karena
belum masuk prioritas kehutanan, dimana prioritas saat ini masih untuk
produktivitas tanaman/tanaman cepat tumbuh.
Kedua hal di atas terkendala karena kurangnya anggaran dan keterbatasan
kapasitas sumberdaya manusia yang berkualitas.
(1) Saat ini belum banyak pemuliaan tanaman terkait hama dan penyakit,
serta tanaman yang adaptif terhadap kenaikan suhu/perubahan iklim.
Walaupun saat ini sudah ada beberapa hasil penelitian B2P2BPTH Jogja
yang mengarah kesana.
(2) Saat ini belum ada rekayasa genetik untuk jenis-jenis unggul dan adaptif
PI.
(1) Saat ini metode monitoring survival rate sangat kurang, hal ini
dikarenakan sifat penanaman masih bersifat berbasis proyek.
(2) Saat ini belum banyak dilakukan teknik konservasi tanah dan air di lahan
gambut.
(3) Saat ini banyak praktek di lapangan yang tidak memperhatikan jarak
tanam.
(4) Teknik penanaman perlu ditingkatkan. Saat ini Balai Litbang Solo sudah
mencoba metode penananan dengan teknik hydro seedling yang presentase
keberhasilan hanya sekitar 50-60%, hal ini dipengaruhi tidak adanya media
tanam yang menempel ke tanah sehingga akan tergerus oleh air ketika hujan
turun. Kedepannya diperlukan teknik seed coating untuk menempel ke
tanah. Sedangkan teknik aero seedling, masih terkendala karena biaya yang
dbutuhkan sangat tinggi karena menggunakan helikopter dalam penyebaran
benih.
(1) Untuk hama penyakit, perlu diperbanyak identifikasi invasif
spesies/pengganggu.
(2) Perlu dekomposer (mikroba) yang masif dan efektif. Saat sedang
dilakukan penelitian terkait hal tersebut oleh Puslitbang hasil hutan dan
Puslitbanghut.
(3) Perlu diperbanyak identifikasi jenis-jenis tanaman sekat bakar.
(4) Perlu pengembangan pengendalian hama penyakit secara biologis.
(5) Perlu pengembangan early warning system.
(6) Perlu pengembangan teknologi penanggulangan kebakaran
(1) Perlu peningkatan terhadap teknik penyaradan dan pengangkutan yang
tidak merusak lingkungan (selektif terhadap kayu-kayu yang bagus saja).
(2) Perlu alat pemanenan yang sangat bagus sehingga teknik pemanenan
bisa tepat. Namun hal ini terkendala oleh biaya yang sangat mahal
Kedepannya perlu alat pengolahan kayu berdiameter kecil yang mudah
berpindah/mobile.

(1) Saat ini resolusi yang ada masih kategori sedang-tinggi, kedepannya
perlu citra dengan resolusi sangat tinggi.
(2) Saat ini pemetaan terkait degradasi hutan masih cukup sulit, kedepannya
perlu teknologi yang dapat membuat peta akurat degradasi hutan.
(3) Saat ini jumlah kegiatan ground check masih belum banyak,
kedepannya ditingkatkan.
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8

Sistem
pemantauan
hutan
nasional

(4) Saat ini peta skala rinci berada di daerah, sedangkan masih terbatas skala
makro, kedepannya perlu ada kesepahaman antara peta pusat dengan
daerah.
(5) Kedepannya perlu teknik pengukuran dan perhitungan cadangan
biomass di tingkat tapak
(6) Kedepannya perlu metode terpadu antara terrestrial dan penginderaan
jauh
(7) Kedepannya perlu dikembangkan sistem input data di tingkat tapak
untuk langsung diunggah ke sistem online
(1) Kedepannya diperlukan teknologi untuk kalasifikasi secara digital
terhadap tutupan lahan yang berakurasi tinggi dan kosisten
(2) Kedepannya perlu metode untuk memperhitungkan perubahan tutupan
lahan di tingkat sub-nasional

Analisa kebijakan (saat ini dan usulan)
Saat ini telah banyak terdapat kebijakan terkait kehutanan dalam rangka mitigasi atau
penurunan emisi/peningkatan serapan karbon. Peraturan-peraturan tersebut tersaji pada
Tabel 30.
Tabel 30 Peraturan terkait kebijakan kehutanan

Peraturan
Perpres 61 tahun 2011
tentang Rencana Aksi
Nasional
Penurunan
Emisi Gas Rumah Kaca
(RAN-GRK)

Instruksi Presiden Nomor
6 Tahun 2017 tentang
Penundaan
dan
Penyempurnaan
Pemberian Izin Baru
Hutan Alam Primer dan
lahan gambut.

Analisa
Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa rencana aksi dalam bidang
kehutanan dan lahan gambut dilakukan dengan melaksanakan
sejumlah strategi, yakni (1) menekan laju deforestasi dan degradasi
hutan untuk menurunkan emisi GRK, (2) penerapan pengelolaan
hutan secara berkelanjutan (Sustainable Forest Management/SMF),
dan (3) mengoptimalkan sumber daya lahan dan air tanpa melakukan
deforestasi.
Instruksi khusus kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan
kehutanan yaitu:
 Melanjutkan penundaan terhadap penerbitan izin baru hutan alam
primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan
lindung, dan hutan produksi yang meliputi hutan produksi terbatas,
hutan produksi biasa atau tetap, dan hutan produksi yang dapat
dikonversi berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian lzin
Baru.
 Melanjutkan penyempurnaan kebijakan tata kelola bagi izin pinjam
pakai dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan
alam;
 Melanjutkan peningkatan efektivitas pengelolaan lahan kritis
dengan memperhatikan kebijakan tata kelola hutan dan lahan
gambut yang baik antara lain melalui restorasi ekosistem.
 Melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penundaan Pemberian
Izin Baru pada kawasan hutan setiap 6 (enam) bulan sekali;
 Menetapkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru hutan
alam primer dan lahan gambut pada kawasan hutan yang telah
direvisi;
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Permenhut No. P.68 tahun
2008
tentang
Penyelenggaraan
Demonstration Activities
Pengurangan
Emisi
Karbon dari Deforestasi
dan Degradasi Hutan
(REDD)
Permenhut No. P.68 tahun
2008
tentang
Penyelenggaraan
Demonstration Activities
Pengurangan
Emisi
Karbon dari Deforestasi
dan Degradasi Hutan
(REDD)
Permenhut No P.36 tahun
2009 tentang Tata Cara
Perizinan
Usaha
Pemanfaatan Penyerapan
dan/atau
Penyimpanan
Karbon
pada
Hutan
Produksi
dan Hutan
Lindung.

 Melakukan upaya pengurangan emisi dari hutan alam primer dan
lahan gambut melalui perbaikan tata kelola pada kegiatan usaha
yang diusulkan pada hutan alam primer dan lahan gambut yang
ditetapkan pada Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru
melalui izin lingkungan
Peraturan ini adalah satu perangkat kebijakan dalam mitigasi
kehutanan untuk menurunkan emisi.

Peraturan ini adalah satu perangkat kebijakan dalam mitigasi
kehutanan untuk menurunkan emisi.

Peraturan ini adalah satu perangkat kebijakan dalam mitigasi
kehutanan untuk penyerapan karbon.

Peraturan
Menteri
Kehutanan
Republik
Indonesia Nomor: P.
20/Menhut-II/2012
tentang Penyelenggaraan
Karbon Hutan
Inpres 16 tahun 2011
tentang
Peningkatan
Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan*.

Salah satu substansi dari peraturan ini adalah bahwa klaim kredit
karbon lebih banyak dikuasai oleh Pemerintah dibandingkan
Pengusul proyek, dengan harapan klaim kredit karbon tersebut
berkontribusi terhadap target nasional dalam penurunan
emisi/peningkatan serapan karbon dari sektor kehutanan

Permenhut
Nomor
P.12/Menhut-II/2009
tentang
Pengendalian
Kebakaran Hutan*

Perlu revisi, untuk penataan kembali tentang pengendalian kebakaran
hutan yang dapat dimasukkan di dalam draft Peraturan Menteri LHK

Perlu revisi, karena terjadi peningkatan koordinasi, kerjasama, peran
dan tanggung jawab K/L, Gubernur dan Walikota/Bupati guna
mensinergikan semua upaya pengendalian kebakaran hutan dan
lahan. Mengingat saat ini banyak terjadi perubahan kelembagaan
pada level K/L maka diperlukan adanya penyempurnaan.

Keterangan:
*diadopsi dari Renstra KLHK 2015-2019 (KLHK, 2015)
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Selain peraturan di atas, menurut Rencana Stategis Direktorat Jenderal Perubahan Iklim
masih ada beberapa kebutuhan peraturan terkait mitigasi kehutanan yaitu: (a) penyusunan
Peraturan Menteri LHK terkait Mitigasi Perubahan Iklim tentang Penyusunan aksi mitigasi
mencakup perencanaan dan pemantauan pelaksanaan mitigasi perubahan iklim, (b)
penyusunan Peraturan terkait implementasi REDD+ tentang Pengaturan implementasi
REDD+ secara penuh, serta (c) penyusunan Permen LHK tentang Penyusunan Mekanisme
Pendanaan dan Skema Insentif untuk Penanganan Deforestasi dan Degradasi Hutan tentang
Peraturan mengenai mekanisme pendanaan dan skema insentif untuk penanganan
deforestasi dan degradasi hutan (DJPPI-KLHK, 2015).
Sesuai dengan arah kebijakan strategi nasional pada prioritas bidang penanganan perubahan
iklim dan peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan terdapat sasaran, arah
kebijakan dan strategi terperinci. Arah kebijakan dan strategi tersebut tersaji pada Tabel 31.
Tabel 31 Sasaran bidang, arah kebijakan dan strategi terkait mitigasi

Sasaran bidang:
Meningkatnya
penanganan
perubahan iklim kegiatan mitigasi
tercermin dengan menurunnya
emisi GRK di lima sektor prioritas:
kehutanan dan lahan gambut,
pertanian, energi dan transportasi,
industri dan limbah, sebesar
mendekati 26 persen pada tahun
2019.

Arah
kebijakan:
Melaksanakan
adaptasi
perubahan iklim

Strategi:







Melaksanakan kegiatan yang secara
langsung dan tidak langsung
mengurangi/menurunkan emisi GRK
Melakukan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan Rencana Aksi Nasional
Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK)
dan Rencana Aksi Daerah Emisi Gas
Rumah Kaca (RAD-GRK)
Melaksanakan inventarisasi GRK
yang
berkesinambungan
setiap
tahunannya
melalui
Sistem
Inventarisasi Gas Rumah Kaca
Nasional (SIG GRK center)
Menerapkan sistem MRV di setiap
bidang

Sumber: KLHK, 2015

Lahan Gambut
Isu kebakaran gambut menjadi topik yang hangat untuk dibahas. Hal ini disebabkan isu ini
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan sektor kehutanan dalam rangka pencapaian
NDC sebesar 17% dari total emisi Business as Usual nasional pada tahun 2030. Menurut
Agus (2017), lahan gambut juga rentan terhadap perubahan iklim dimana aspek kerentanan
terjadi ketika banjir, kekeringan dan kebakaran ketika musim kering yang panjang. Sumber
utama emisi dari sistem pengelolaan dan penggunaan lahan gambut yaitu: (a) dekomposisi
dari lahan yang dikeringkan menyebabkan peningkatan emisi CO2, (b) perubahan cadangan
karbon dari tanaman di lahan gambut, (c) emisi karbondioksida dan metana dari kebakaran
gambut, (d) emisi nitroksida dari penggunaan pupuk nitrogen dan bahan organic, (e) emisi
metana dari drainase kanal, (f) emisi CO2 dari dissolved organic carbon (DOC) dan
particulate organic carbon (POC).
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Sistem pengelolaan utama dan kesenjangan pengetahuan yang terjadi di lahan gambut
terutama terjadi terhadap tinggi muka air. Dampak mitigasi dari tinggi muka air yang tepat
dapat mengurangi emisi CO2 dan mengurangi emisi kebakaran (CO2 dan CH4). Sedangkan
pengaruh adaptasi dari tinggi muka air yang tepat dapat mengurangi kerentanan terhadap
kekeringan dan mengurangi resiko kegagalan panen. Contoh kesenjangan terhadap
pengetahuan tentang tinggi muka air yaitu: (a) saat ini faktor emisi masih menggunakan Tier
2 yang lokasi—lokasi penelitiannya masih sangat terbatas, (b) trade-off antara biaya
ekonomi yang tinggi dengan pengaruh lingkungan yang baik, (c) efektifitas biaya
pengumpulan data aktivitas terhadap volume burn scar (Agus, 2017).
Teknologi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di lahan gambut telah ada beberapa yang
dikembangkan secara nasional. Namun demikian penerapan teknologi memiliki kesenjangan
hingga saat ini yang masih perlu diperhatikan. Daftar dan kesenjangan teknologi di lahan
gambut tersaji pada Tabel 32.
Tabel 32 Daftar dan kesenjangan teknologi di lahan gambut

Teknologi mitigasi dan
adaptasi
di
lahan
gambut

Kesenjangan teknologi

 Teknologi pengukuran dan perhitungan tinggi muka air
 Teknik konservasi lahan gambut di kawasan hutan
 Metode peningkatan produktivitas tanaman di lahan pertanian
yang ada/hutan tanaman
 Sistem pembukaan lahan tanpa bakar
 Cara mengvaluasi efektivitas sistem pengelolaan tinggi muka air
pada kejadian kebakaran dan faktor emisinya
 Penentuan pengaruh jenis tutupan lahan dan kedalaman terhadap
dekomposisi gambut dan emisi kebakaran gambut
 Trade-off atara manfaat ekonomi dengan lingkungan di tinggi
muka air gambut ≤40cm
 Efektivitas biaya dalam pengumpulan data aktivitas penentuan
volume burn scar.
 Penentuan data baseline untuk emisi kebakaran gambut,
sebagaimana diketahui bahwa kebakaran gambut lebih banyak
disebabkan faktor alami dibanding pengaruh antropogenik
 Penentuan kesesuaian lahan dan manfaat ekonomi untuk tanaman
paludikultur
 Analisa permintaan pasar dan kemungkinan keuntungan dari jenis
varietas yang dapat ditanam paludikultur
Sumber: Agus (2017)
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D.2.2.2 Seleksi dan Prioritisasi Teknologi serta Analisa Kesenjangan dan
Kebijakan Sub-Sektor Pertanian
Proses keterlibatan para pihak dalam penyusunan Analisa Kebutuhan Peningkatan
Kapasitas dan Teknologi untuk Aksi Perubahan Iklim
Di sektor pertanian, proses keterlibatan para pihak dalam Analisa Kebutuhan Peningkatan
Kapasitas dan Teknologi untuk Aksi Perubahan Iklim dilakukan dengan cara mengundang
masukan dari kementerian teknis terkait yaitu Kementerian Pertanian. Instansi yang telah
memberi masukan yaitu: (a) Balai penelitian tanah, Balai Besar Sumberdaya Lahan
Pertanian, (b) Balai penelitian peternakan, Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian, (c)
Balai Lingkungan Pertanian-Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian, (d) Direktorat
perlindungan tanaman, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, (e) Direktorat serealia,
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Proses keterlibatan para pihak dimulai sejak awal Desember 2017 yang langsung dilanjutkan
dengan pertemuan secara intensif hingga awal Januari 2018. Pertemuan tersebut baru bisa
dilakukan di awal Desember karena jadwal pertemuan yang tadinya direncanakan dimulai
Oktober-November 2017 dibatalkan karena berbenturan dengan agenda para pihak di
masing-masing instansi untuk persiapan dan menghadiri Conference of Parties 23 di Bonn,
Jerman pada bulan November 2017.
Dengan keterbatasan waktu yang dimiliki, maka para pihak yang diundang untuk memberi
masukan adalah instansi yang memahami target Nationally Determined Contribution (NDC)
sektor pertanian dan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penyedia teknologi yang
dibutuhkan di setiap eselon teknis dalam rangka pencapaian NDC tersebut. Oleh karena itu,
seiring berjalan waktu, proses pelibatan para pihak lebih mengkhususkan pandangan dari
instansi di bawah Badan penelitian pengembangan pertanian, yaitu Balai penelitian tanah,
Balai penelitian peternakan, dan Balai penelitian lingkungan pertanian.
Identifikasi teknologi saat ini dan yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian NDC
Identifikasi teknologi sektor pertanian telah mengalami perkembangan sejak pertama kali
dicantumkan dalam dokumen Technology Needs Assessment (TNA) pada tahun 2010, yang
kemudian tidak dicantumkan pada TNA tahun 2012. Pada tahun 2010, terdapat 9 jenis
teknologi yang teridentifikasi yaitu: (a) pemupukan berimbang, (b) tidak ada pembajakan
tanah, (c) irigasi berselang, (d) teknik penebangan dan bakar yang tepat, (e) pengembangan
biofuel, (f) pengembangan pupuk kompos, (g) teknik produksi biogas, (h) menghindari
pengeluaran air berlebih, (i) teknik mempertahankan kelembaban tanah. Sedangkan pada
TNA tahun 2012, teknologi mitigasi untuk sektor pertanian tidak teridentifikasi.
Di dalam dokumen preliminary assessment ini untuk sektor pertanian telah teridentifikasi
10 teknologi dalam rangka pencapaian NDC. Beberapa identifikasi teknologi tersebut masih
ada yang sama seperti TNA 2010, namun ada juga penambahan, misalnya di bidang
teknologi pemberian suplemen untuk pakan ternak. Kesepuluh teknologi tersebut tersaji
pada Tabel 33.
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Tabel 33 Identifikasi teknologi mitigasi pertanian dalam rangka pencapaian NDC

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Daftar teknologi
Penerapan teknologi pengelolaan air rendah emisi (intermittent irrigation) pada lahan
sawah;
Pemanfaatan rumah kompos (UPPO) untuk mendukung pengembangan pertanian organik;
Pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu;
Penerapan desa pertanian padi organik;
Peningkatan cadangan karbon tanah dari peremajaan tanaman tahunan;
Peningkatan cadangan karbon tanah dari peremajaan tanaman kakao;
Peningkatan cadangan karbon tanah dari peremajaan tanaman penyegar (teh, kopi, dll);
Perluasan areal tanaman tahunan dan penyegar pada areal terdegradasi;
Pemanfaatan limbah ternak untuk biogas;
Feed Suplement for Cattle

Seleksi teknologi yang digunakan dalam rangka pencapaian NDC
Proses pertama dalam menentukan seleksi teknologi mitigasi pertanian yaitu dilakukan
dengan cara mengundang masukan dari para pihak untuk menyaring kriteria yang digunakan
untuk pemilihan teknologi. Kriteria pemilihan ini dibangun untuk mendapatkan teknologi
yang tepat dan diharapkan mencapai sasaran. Mengingat keterbatasan waktu efektif yang
tersedia maka proses pemilihan kriteria diawali dengan usulan dari penyusun yang kemudian
dibahas bersama oleh tim pakar yang berasal dari Badan penelitian pengembangan pertanian.
Pada awalnya kriteria pemilihan teknologi didasarkan pada: (a) kesiapan pendanaan, (b)
kesesuaian dengan pembangunan berkelanjutan, (c) potensi mitigasi, (d) biaya mitigasi, (e)
kesiapan implementasi, (f) komitmen pemerintah dan stakeholder, (g) manfaat/ ko-manfaat,
(h) ketersediaan dan kualitas data, (i) potensi replikasi, (j) regulasi pendukung. Namun
seiring berjalannya waktu dan ketersediaan jadwal yang sangat singkat, maka para pihak
sepakat untuk memfokuskan pada kriteria sebagaimana tersaji pada Tabel 34.
Tabel 34 Kriteria teknologi mitigasi sektor pertanian

No
1

2

Kriteria Teknologi
Manfaat utama untuk mendukung
produktivitas (mendukung
program utama Kementan)
Komitmen pemerintah (pendanaan
dan regulasi)

3

Kesiapan implementasi

4

Ko-Manfaat untuk potensi mitigasi

Keterangan
Teknologi yang dipilih harus mendukung program
produktivitas PAJALEBABE Sapi (Padi, jagung,
kedelai, bawang merah, cabe), sapi
Teknologi yang dipilih harus sudah jelas sumber
pendanaan
(domestik
atau
dicarikan
dana
internasional). Diwujudkan dalam RPJMN, RPJMD,
dan/atau rencana investasi swasta
Teknologi yang dipilih harus sudah layak untuk
diterapkan, telah terlaksana, kendala yang dihadapi
minimum
Teknologi yang dipilih memiliki nilai manfaat
tambahan untuk menurunkan emisi
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5

Ko-manfaat untuk aspek sosial
ekonomi

6

Potensi replikasi

Teknologi yang dipilih harus mampu mendukung
produktivitas; dan mampu membuka lapangan
pekerjaan
Teknologi yang dipilih memiliki potensi percontohan
di daerah lain

Proses prioritisasi teknologi sektor pertanian dalam rangka pencapaian NDC
Mempertimbangkan keterbatasan waktu dan jadwal yang singkat dalam penyusunan
dokumen ini, maka penyusun menetapkan metode prioritisasi teknologi dengan
menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP). AHP diperkenalkan oleh Thomas Saaty
pada tahun 1980 sebagai alat yang efektif untuk menangani pengambilan keputusan yang
kompleks, dan dapat membantu pengambil keputusan untuk menetapkan prioritas dan
membuat keputusan terbaik. AHP membantu menangkap aspek keputusan subjektif dan
obyektif dari suatu keputusan. Selain itu, AHP menggabungkan teknik yang berguna untuk
memeriksa konsistensi evaluasi pengambil keputusan, sehingga mengurangi bias dalam
proses pengambilan keputusan.
Proses teknik AHP diawali dengan mentukan daftar kriteria yang akan digunakan untuk
pemilihan kategori teknologi. Setelah daftar kriteria diperoleh, maka dilakukan kriteriakriteria tersebut dipasangkan dan diperbandingkan dengan tujuan perolehan bobot kriteria.
Setelah bobot kriteria diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah pengecekan konsistensi
terhadap kriteria dan prioritas kriteria tersebut. Langkah terakhir adalah melakukan penilaian
dengan membandingkan kriteria-kriteria tersebut dengan teknologi yang telah diidentifikasi.
Nilai yang tertinggi dari teknologi dan kriteria keseluruhan dilakukan pembobotan. Setelah
itu bobot nilai dan persentase tersebut disusun ranking untuk dipilih prioritas yang akan
dijadikan acuan.
Pada dokumen preliminary assessment ini untuk sektor pertanian, tahapan penilaian kriteria
berpasangan dan pembobotan terhadap teknologi yang telah teridentifikasi masih
memerlukan masukan dari tim pakar. Mempertimbangkan waktu yang tersedia dan jadwal
yang singkat, maka pada tahap ini baru ditampilkan format penilaian kriteria dan format
pembobotan teknologi yang telah teridentifikasi terhadap kriteria. Format penilaian kriteria
berpasangan tersaji pada Tabel 35, dan format pembobotan teknologi terhadap kriteria tersaji
pada Tabel 36.
Tabel 35 Format penilaian kriteria berpasangan

Kriteria pembanding
Manfaat
utama
untuk
produktivitas [K1]
Manfaat
utama
untuk
produktivitas [K1]
Manfaat
utama
untuk
produktivitas [K1]
Manfaat
utama
untuk
produktivitas [K1]

mendukung

Kriteria yang dibandingkan
Komitmen pemerintah (pendanaan dan
regulasi) [K2]
Kesiapan implementasi [K3]

mendukung

Ko-Manfaat untuk potensi mitigasi [K4]

mendukung

Ko-manfaat untuk aspek sosial ekonomi
[K5]

mendukung
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Manfaat
utama
untuk
mendukung
produktivitas [K1]
Komitmen pemerintah (pendanaan dan
regulasi) [K2]
Komitmen pemerintah (pendanaan dan
regulasi) [K2]
Komitmen pemerintah (pendanaan dan
regulasi) [K2]
Komitmen pemerintah (pendanaan dan
regulasi) [K2]
Kesiapan implementasi [K3]
Kesiapan implementasi [K3]
Kesiapan implementasi [K3]
Ko-Manfaat untuk potensi mitigasi [K4]
Ko-Manfaat untuk potensi mitigasi [K4]
Ko-manfaat untuk aspek sosial ekonomi [K5]

Potensi replikasi [K6]
Kesiapan implementasi [K3]
Ko-Manfaat untuk potensi mitigasi [K4]
Ko-manfaat untuk aspek sosial ekonomi
[K5]
Potensi replikasi [K6]
Ko-Manfaat untuk potensi mitigasi [K4]
Ko-manfaat untuk aspek sosial ekonomi
[K5]
Potensi replikasi [K6]
Ko-manfaat untuk aspek sosial ekonomi
[K5]
Potensi replikasi [K6]
Potensi replikasi [K6]

Keterangan:
Penilaian relatif antara dua kriteria dengan angka 1-9 dengan ketentuan: 1 jika kriteria tersebut SAMA PENTING dengan
kriteria lainnya; 3 jika kriteria tersebut SEDIKIT LEBIH PENTING DARI kriteria lainnya; 5 jika kriteria tersebut LEBIH
PENTING DARI kriteria lainnya; 7 jika kriteria tersebut JAUH LEBIH PENTING DARI kriteria lainnya; 9 jika kriteria
tersebut MUTLAK LEBIH PENTING DARI kriteria lainnya; nilai 2,4,6,8 dapat diisi jika tidak jelas memilih diantara nilai
diatas.

Tabel 36 Format pembobotan teknologi terhadap kriteria di sektor pertanian

4
5
6
7
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Potensi replikasi

3

Ko-manfaat
untuk aspek
sosial ekonom

2

Ko-Manfaat
untuk potensi
mitigasi

Penerapan teknologi pengelolaan air
rendah emisi (intermittent irrigation)
pada lahan sawah;
Pemanfaatan rumah kompos (UPPO)
untuk mendukung pengembangan
pertanian organik;
Pemanfaatan lahan rawa/gambut
terpadu;
Penerapan desa pertanian padi
organik;
Peningkatan cadangan karbon tanah
dari peremajaan tanaman tahunan;
Peningkatan cadangan karbon tanah
dari peremajaan tanaman kakao;
Peningkatan cadangan karbon tanah
dari peremajaan tanaman penyegar
(teh, kopi, dll);

Kesiapan
implementasi

1

Komitmen
pemerintah

Daftar teknologi \ Kriteria

Manfaat utama
untuk
mendukung
produktivitas

No
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8
9
10

Perluasan areal tanaman tahunan dan
penyegar pada areal terdegradasi;
Pemanfaatan limbah Ternak untuk
Biogas;
Feed Suplement for Cattle

Keterangan:
Penilaian dilakukan angka 0-10, angka 0 untuk tidak memenuhi kriteria dan angka 10 untuk sangat memenuhi kriteria.

Analisa kesenjangan dan kendala teknologi sektor pertanian
Teknologi pertanian dalam rangka pencapaian NDC masih memiliki kesenjangan, sehingga
masih dibutuhkan perbaikan dan peningkatan baik dari sisi teknis, sumberdaya manusia,
maupun pelaksanaannya di lapangan. Di dalam dokumen preliminary assessment telah
disusun analisa terkait kesenjangan tersebut maupun perbaikan ke depan. Analisa lebih rinci
tersaji pada Tabel 37.
Tabel 37 Analisa kesenjangan teknologi sekor pertanian

No
1
2
3
4
5
6

Kegiatan
Penyiapan lahan tanpa
bakar
Sistem dekmposisi
Pengaturan tinggi muka
air di lahan gambut
Penggunaan pupuk urea
Sistem pengaturan air
(sekat)
Pengelolaan kotoran
ternak (biogas)

7

Feed supplement

8

Pengelolaan limbah
perkebunan
Kondisi gambut yang
masih belukar masih
luas

9

10
11

Pengairan intermitten
Pengelolaan bahan
organik sulit lapuk

12

Pembuatan arang di
dalam tanah setengah
lubang (kontiki)

Kesenjangan
Mencari teknologi murah dan cepat
Mencari teknologi murah dan cepat
Mencari teknologi yang berlaku sepanjang tahun, apakah
pengaturan 40 cm bisa atau tidak dilakukan,
Perlu inovasi teknologi agar volatilisasi berkurang
Teknologi dengan pintu-pintu air yang murah
Teknologi pemisahan kotoran padat dengan cair; saat ini sudah
ada teknik pengomposan dan masih diperlukan pengembangan
teknologi probiotik untuk mempercepat pengomposan
Saat ini legumionosae mahal-mahal. Teknologi penambahan
bahan adiktif dan teknik probiotik untuk pakan-pakan yang
berserat tinggi agar mencegah produksi metan sehingga pakan
keseluruhan masuk ke bobot ternak
Belum ada teknologi yang mampu meng-capture limbah
perkebunan
Tantangan: apakah tetap menjadi kehutanan atau dikonversi ke
pertanian dengan sistem paludikultur (tidak mudah terbakar).
Selama masih bentuk belukar maka petani tidak peduli.
Ketebalan >3 m tetap menjadi hutan, sedangkan <3 m
diusahakan untuk pertanian paludikultur.
Teknologi penanggulangan gulma
Bahan organik yang sulit lapuk (ranting kayu, sekam padi,
tongkol jagung, tongkos) berpotensi menjadi arang sebagai
sumber pembenah tanah yang sangat baik
Proses dan kualitas arang lebih bagus bila di dalam tanah
setengah lubang dibandingkan dengan dibakar terbuka. Yang
paling bagus kalau pakai pirolisis, karena asapnya bisa dipakai
untuk pestisida, sehingga secara tidak langung mengurangi emisi
dari pabrik pestisida.
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13
14
15
16
17

18

Perhitungan emisi
sebagai bagian mitigasi
Kegiatan mitigasi
belum menjadi prioritas
Ketersediaan data
aktivitas
Ketersediaan faktor
emisi lokal (Tier 2)
Format pengumpulan
data inventarisasi
Inventarisasi capaian
penurunan emisi hanya
berasal dari dana
APBN

Kesulitan mencari data aktivitas, karena tidak masuk dalam
program nasional. Metodologi perhitungan masih belum detail.
Di tingkat pusat, mitigasi menjadi ko-benefit dari adaptasi. Di
tingkat petani, mitigasi juga bukan prioritas
Kekurangan anggaran dan keahlian SDM di daerah
Karena tidak prioritas maka anggaran di Litbang kecil untuk
penelitian ini
Pedoman format pengumpulan data inventarisasi sudah ada,
namun pada saat pengisian masih perlu dijelaskan kembali ke
petugas, khususnya yang berbasis di Provinsi
Belum ada yang mengumpulkan data berapa dana CSR oleh
swasta dalam rangka penurunan emisi

Analisa kebijakan (saat ini)
Saat ini kebijakan sektor pertanian terkait mitigasi perubahan iklim masih sedikit. Hal ini
disebabkan prioritas dari tugas pokok fungsi Kementerian Pertanian lebih kepada
produktivitas dengan program utamanya yaitu PAJALEBABE Sapi, sehingga konsep
adaptasi lebih dikedepankan dengan mitigasi sebagai ko-manfaatnya. Analisa kebijakan
sektor pertanian tersaji pada Tabel 38.
Tabel 38 Analisa kebijakan sektor pertanian di bidang mitigasi perubahan iklim

Peraturan
Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor
19/Permentan/HK.140/4/2015
tentang
rencana
strategis
kementerian pertanian tahun
2015-2019

Analisa
Pada lampiran peraturan tersebut pada halaman 145
disebutkan tentang “Kebijakan adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim, penanganan pasca bencana alam serta
perlindungan tanaman”. Rumusan kebijakan pembangunan
pertanian yang terkait dengan dampak perubahan iklim adalah
sebagai berikut:
1. Dalam mengantisipasi perubahan iklim, kebijakan
pertanian seyogyanya lebih mengutamakan prinsip
adaptasi tanpa mengabaikan aksi mitigasi, sehingga setiap
aksi penurunan emisi GRK di sektor pertanian juga harus
menjamin mendukung upaya peningkatan produksi dan
produktivitas.
2. Aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim harus
memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan
petani, sehingga kegiatan aksi yang akan dipilih harus
disesuaikan dengan sistem dan usaha pertanian rakyat.
Aksi adaptasi dan mitigasi secara operasional dijabarkan di
tiap-tiap eselon I serta di tingkat daerah. Dengan demikian
sektor pertanian ikut berkontribusi kepada target nasional
dalam penurunan emisi GRK sekitar 26 persen pada tahun
2019.
3. Kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bersifat
spesifik lokasi dengan mempertimbangkan kondisi
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geografis masing-masing wilayah, sehingga teknologi
yang akan diterapkan harus bersifat teknologi tepat guna
dan spesifik lokasi dengan mengadopsi sebesar-besarnya
kearifan lokal.
Dari penjelasan tersebut dapat diperoleh informasi bahwa
setidak-tidaknya hingga tahun 2019, Kementerian Pertanian
sebagai leading sector bidang pertanian sub-bidang ketahanan
pangan akan memfokuskan kegiatan pada produktivitas
dengan mengutamakan prinsip adaptasi dibandingkan
mitigasi. Namun demikian, aksi mitigasi dalam penurunan
emisi GRK juga tetap dapat dilakukan dengan pertimbangan
sebagai manfaat tambahan.
Sumber: Kementan, 2015

D.3. Aksi Adaptasi
Adaptasi adalah upaya untuk meningkatkan ketahanan suatu sistem terhadap dampak
perubahan iklim. Dengan kata lain turunan dari adaptasi tersebut berupa aksi adaptasi yang
bertujuan untuk menurunkan tingkat kerentanan sistem dalam menghadapi dampak buruk
dari perubahan iklim termasuk keragaman iklim dan iklim ekstrim. Tingkat efektivitas dari
upaya penurunan tingkat kerentanan sistem dapat diukur berdasarkan nilai dampak
positifnya pada beberapa aspek pembangunan nasional (seperti: ekosistem, kemiskinan,
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sumber mata pencaharian, dan tata kelola
pemerintahan). Semakin banyak aspek pembangunan yang terkena dampak positif maka
semakin efektif dari upaya tersebut.
Sehingga adaptasi perubahan iklim di Indonesia diarahkan sebagai: (a) Upaya penyesuaian
dalam bentuk strategi, kebijakan, pengelolaan/manajemen, teknologi dan sikap agar dampak
negatif perubahan iklim dapat dikurangi seminimal mungkin, dan bahkan jika
memungkinkan dapat memanfaatkan dan memaksimalkan dampak positifnya, (b) Upaya
mengurangi dampak yang disebabkan oleh perubahan iklim, baik langsung maupun tidak
langsung, baik kontinu maupun diskontinu dan permanen serta dampak menurut tingkatnya.
Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dokumen rujukan nasional
terkait adaptasi yaitu Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang
memiliki sasaran strategis pada (a) pembangunan ketahanan ekonomi, (b) pembangunan tata
kehidupan yang tangguh, (c) ketahanan ekosistem, dan (d) penguatan ketahanan wilayah
khusus, serta (e) sistem pendukung penguatan di berbagai bidang tersebut.
Mengingat keterbatasan waktu yang tersedia di dalam penyusunan dokumen Preliminary
Assessment on Technology Needs terkait adaptasi ini, maka pembahasannya masih
dikhususkan pada sektor kehutanan dan pertanian. Di mana sektor kehutanan, masuk pada
bidang aspek pembangunan nasional yaitu ketahanan ekonomi sub-bidang kemandirian
energi, ketahanan ekosistem, dan sistem pendukung. Sementara sektor pertanian, masuk
pada bidang ketahanan ekonomi sub-bidang ketahanan pangan. Identifikasi teknologi
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adaptasi yang dilakukan berdasarkan masukan para pihak dan juga rujukan utama dokumen
nasional mengenai RAN-API yang telah diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional pada tahun 2014 (Gambar 33).
Gambar 33 Kaitan aspek pembangunan nasional dengan program/kegiatan prioritas kementerian/lembaga
teknis terkait dalam rangka mendukung aksi adaptasi dan identifikasi teknologi yang dibutuhkan

(Keterangan: hasil pemikiran penyusun berdasarkan RAN-API, Bappenas, 2014)

Aspek pembangunan nasional yang belum dibahas pada dokumen ini yaitu (a) ketahanan
sistem kehidupan dengan sub-bidang kesehatan, sub-bidang permukiman, sub-bidang
infrastruktur; dan (b) ketahanan wilayah khusus dengan sub-bidang perkotaan, sub-bidang
pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini disebabkan banyak para pihak kementerian/lembaga
teknis yang terkait dengan aspek-aspek tersebut belum diundang masukannya.
Kementerian/lembaga teknis yang sudah dan belum dicantumkan di dalam dokumen TNA
ini terkait aspek pembangunan nasional tersaji pada Tabel 39.
Tabel 39 Para pihak yang terlibat dalam proses rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim

No
1

Aspek
pembangunan
Nasional

Kementerian/Lembaga

Bidang ketahanan ekonomi
Sub-bidang
Kementerian Pertanian
ketahanan
Bappenas; Kementerian Kelautan dan Perikanan
pangan
(KKP); Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI); Badan Pertanahan Nasional (BPN);
Kementerian Pekerjaan Umum (PU); Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Sub-bidang
Kementerian Kehutanan
kemandirian
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
energi
(EDSM);
Kementerian PU; LIPI; Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);

Sudah / Belum
dicantumkan di
dalam dokumen
TNA ini
Sudah
Belum

Sudah
Belum

Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Teknologi untuk Aksi Perubahan Iklim

95

Kementerian Riset dan Teknologi (ristek),
Kementerian Keuangan (keu)
2
Bidang ketahanan sistem kehidupan
Sub-bidang
Kementerian Kesehatan (kes); Bappenas; Badan
kesehatan
Informasi Geospasial (BIG); Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika (BMKG); LIPI;
BPPT; BNPB; Kemenristek;
Belum
Sub-bidang
Bappenas; BIG; BMKG; PU; KKP; BPPT,
permukiman
EDSM
Sub-bidang
PU; KKP; BNPB; Bappenas; Kemenhub; LIPI;
infrastruktur
BMKG; BPPT; BIG; Lapan
3
Bidang
Kementerian Kehutanan
Sudah
ketahanan
KKP; BMKG; BPPT; Bappenas; PU; LIPI;
Belum
ekosistem
Kemendagri; BNPB; ESDM
4
Ketahanan wilayah khusus
Sub-bidang
PU; BIG; BNPB; BMKG; LAPAN; BPPT; LIPI;
perkotaan
Bappenas
Sub-bidang
KKP; BMKG; LAPAN; BPPT; LIPI; Kemenhan;
Belum
pesisir
Kemenhub;
Sub-bidang
KKP; BMKG; LAPAN; BPPT; LIPI; Bappenas;
pulau-pulau kecil Kemenristel
5
Sistem
BNPB; BMKG; BPPT; LIPI; Kemenristek;
Belum
pendukung
Kemensos; Kemendiknas; Kominfo; BIG; PU;
Kemenkeu; Kemnkumham;
Keterangan: Aspek pembangunan nasional dan daftar nama kementerian/lembaga diadopsi dari
RAN-API (Bappenas, 2014)

D.3.1. Sektor Kehutanan
Proses pelibatan para pihak
Di dalam pembahasan dengan para pihak mengenai kesenjangan dan kebutuhan teknologi
terkait adaptasi di sektor kehutanan, masih belum terfokus pada aspek–aspek pembangunan
nasional, dimana seharusnya tingkat efektivitas dari upaya penurunan tingkat kerentanan
sistem dapat diukur berdasarkan nilai dampak positifnya pada beberapa aspek pembangunan
nasional seperti ketahanan ekonomi, ketahanan ekosistem dan lainnya. Sehingga identifikasi
teknologi masih bercampur antara yang masuk sebagai komponen mitigasi dan juga
adaptasi. Para pihak yang secara khusus terlibat untuk diundang masukan yaitu Pusat
penelitian pengembangan hutan, Pusat penelitian pengembangan hasil hutan, dan Pusat
penelitian pengembangan hasil hutan. Ketiga instansi tersebut berada di bawah Badan
Penelitian Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Keterlibatan para pihak mulai intensif di akhir Desember 2017, sehingga dengan
mempertimbangkan keterbatasan waktu yang tersedia maka identifikasi teknologi adaptasi
berdasarkan dari masukan para pihak dipadukan dengan rencana aksi yang ada di dokumen
RAN-API. Diakui bahwa keterlibatan para pihak belum maksimal, hal ini dikarenakan
waktu yang tersedia sangat singkat dan berdekatan dengan libur akhir tahun 2017 dan awal
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tahun 2018 yang cukup panjang. Namun demikian, masukan dan informasi yang diberikan
oleh para pihak tersebut sangat berharga dan membantu dalam penyusunan dokumen ini.
Identifikasi teknologi untuk mendukung rencana aksi adaptasi
Identifikasi teknologi adaptasi sektor kehutanan telah mempertimbangkan aspek
pembangunan nasional di bidang ketahanan ekonomi sub-bidang kemandirian energi dan
bidang ketahanan ekosistem. Pengembangan teknologi terutama pada budidaya tanaman
sumber bahan bakar nabati dan hutan tanaman untuk energi, serta pengurangan ancaman
terhadap ekosistem, yang mengkhususkan pada pengendalian kebakaran hutan dan lahan,
dan pembukaan lahan tanpa membakar. Identifikasi teknologi tersebut tersaji pada Tabel 40.
Tabel 40 Identifikasi teknologi untuk mendukung rencana aksi adaptasi terkait kehutanan

No Rencana Aksi
Indikator
Bidang: Ketahanan ekonomi
Sub-Bidang: Kemandirian Energi
Sasaran:
1. Pengembangan energi bersumber dari tenaga air (hydropower) dan panas bumi pada daerah
dengan risiko iklim rendah dengan kondisi ekosistem yang mendukung.
2. Pengembangan tanaman untuk bioenergi (biomassa dan bahan bakar nabati) dengan
produktivitas tinggi dan tahan cekaman iklim.
3. Optimalisasi pemanfaatan limbah organik untuk produksi energi dan gas, khususnya di wilayah
padat penduduk untuk mengurangi tingkat pencemaran lingkungan dan meningkatkan selang
toleransi wilayah terhadap kejadian hujan ekstrim tinggi.
4. Peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan di desa-desa terpencil yang mendorong
kelestarian ekosistem dan ketersediaan energi yang berkelanjutan.
Strategi:
1. Perbaikan dan konservasi wilayah tangkapan hujan pada DAS yang menjadi sumber
pembangkit energi tenaga air dan panas bumi
2. Optimalisasi pemanfaatan limbah organik dan biomassa serta pengembangan sumber energi
dari bahan bakar nabati (BBN).
Klaster 5: Pengembangan Teknologi Inovatif dan Adaptif untuk budidaya tanaman sumber
bahan bakar nabati dan hutan tanaman untuk energi (energi plantation)
1
Teknologi peningkatan produksi benih/bibit Tersedianya IPTEK produksi benih/bibit
bermutu tanaman hutan penghasil kayu energi bermutu tanaman hutan kayu energi dan
dan tahan cekaman
tahan cekaman iklim
iklim
2
Pengembangan sentra-sentra bibit bio energi
khususnya di daerah pusat pengembangan bio
energi
3
Teknologi pengolahan bahan bakar nabati Tersedianya teknologi pengolahan BBN
berbasis karbohidrat (bioetanol), lemak dan berbasis bioetanol, bio-diesel, bio-oil,
minyak (bio-diesel), selulosa dan hemi- kerosene dan pemanfaatnnya di desa-desa
selulosa (bio-oil) dan bio-kerosene
sasaran yang berpotensi untuk produksi
BBN dari pemanfaatan lahan-lahan tidak
produktif
4
Teknologi pengolahan limbah organik untuk Tercapainya optimalisasi pemanfaatan
BBN
limbah organik sebagai sumber energi
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5

Teknologi pengolahan limbah padat menjadi Tersedianya teknologi pengolahan limbah
bio-energi
padat kota menjadi bahan baku energi
Bidang: Ketahanan ekosistem
Sasaran:
1. Penurunan luas kerusakan ekosistem alami darat dan laut yang diakibatkan oleh kejadian iklim
ekstrim dan perubahan iklim.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas terumbu karang dan tutupan hutan pada wilayah DAS
prioritas.
3. Penurunan tingkat keterancaman spesies-spesies kunci akibat perubahan iklim.
4. Pengembangan sistem Ketahanan ekosistem.
Strategi:
1. Pengamanan ketersediaan air dan perlindungan terhadap iklim ekstrim (Securing Water
Availability and Protecting from Extreme Weather).
2. Pencegahan kehilangan ekosistem dan keanekaragaman hayati (Avoiding Ecosystem and
Biodiversity Loss).
3. Penjagaan keberlanjutan ketersediaan air dan konservasi ekosistem serta keanekaragaman
hayati (Sustainable Water Supply and Conservation of Ecosystem and Biodiversity).
Klaster 1: Perbaikan/Penyempurnaan Tata Ruang dan Tataguna Lahan
1
Identifikasi dan pemetaan kerentanan kawasan Tersedianya peta kerawanan dan
hutan, ekosistem laut, DAS, dan kekayaan informasi keterancaman kawasan hutan,
keanekaragaman hayati terhadap dampak DAS, ekosistem laut dan keanekaragaman
perubahan iklim
hayati terhadap perubahan iklim
2
Kajian Penataan ruang dan penatagunaan hutan Terselesaikannya
review
RTRWP
berbasis DAS dan keanekaragaman hayati berdasarkan kajian peta kerawanan serta
melalui Review RTRWP dan Peta Kerawanan Keterancaman ekosistem hutan
serta Keterancaman
3
Pengembangan percepatan Penataan ruang dan Terselenggaranya penataan ruang dan
penatagunaan hutan berbasis DAS dan penatagunaan hutan berbasis DAS dan
keanekaragaman hayati melalui Review keanekaragaman hayati
RTRWP dan Peta Kerawanan serta
Keterancaman
4
Pelaksanaan
langkah-langkah
persiapan Tersedianya dokumen dan peraturan yang
menuju pemantapan kawasan hutan sebagai menjamin tercapainya luas kawasan hutan
langkah adaptasi untuk menjaga ekosistem dan yang optimal sesuai dengan fungsi dan
keanekaragaman hayati, antara lain melalui: (a) kebutuhan adaptasi serta konflik minimal
Penetapan perubahan fungsi kawasan hutan
secara parsial, (b) Tukar menukar kawasan
hutan
Klaster 2: Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Produktif Secara Lestari
1
Kajian pengembangan jasa lingkungan dan Tersusunnya peta potensi dan peta jalan
wisata alam, melalui:
investasi dan pemasaran jasa lingkungan
a. Penyusunan peta potensi dan investasi jasa dan wisata alam sebagai bagian integral
lingkungan.
dari pengelolaan kawasan produktif hutan
b. Penyusunan peta potensi dan investasi dan laut
wisata alam.
c. Pengembangan kegiatan promosi dan
pemasaran jasa lingkungan dan wisata alam
2
Pengembangan jasa lingkungan dan wisata Terselenggaranya pengelolaan investasi
alam.
dan pemasaran jasa lingkungan dan wisata
alam sebagai bagian integral dari
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pengelolaan kawasan produktif hutan dan
laut
3
Pengembangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Terbitnya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Produksi
Hutan Restorasi Ekosistem dan Jasa
Lingkungan
4
Penerapan multisistem dalam pengelolaan  Terselenggaranya sistem perijinan
kawasan hutan
pengelolaan hutan terpadu (HTR,
HKM, Hutan Adat, HPH, dll)
 Terwujudnya
kelembagaan
dan
organisasi pengelolaan kawasan hutan
di tingkat tapak (KPH) yang menjamin
kemantapan kawasan hutan
 Adanya
pengakuan
multipihak
terhadap kawasan hutan yang telah
dikukuhkan
Klaster 3: Peningkatan Tata Kelola Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial
1
Pengembangan Kawasan konservasi dan
 Terbangunnya
kemandirian
Ekosistem Esensial
pengelolaan kawasan konservasi dan
kawasan ekosistem esensial hutan dan
laut
 Meningkatnya pengelolaan ekosistem
esensial
sebagai
penyangga
kehidupan manusia
 Merestorasi
ekosistem
kawasan
konservasi
2
Pengembangan konservasi spesies dan genetik  Meningkatnya
populasi
spesies
terancam punah sesuai ketersediaan
habitat
 Meningkatnya penangkaran dan
pemanfaatan jenis keanekaragaman
hayati secara lestari
 Meningkatkan kualitas konservasi
spesies
dan
genetik
dari
keanekaragaman hayati darat dan laut
Klaster 4: Rehabilitasi Ekosistem yang Terdegradasi
1
Pengembangan program rehabilitasi hutan dan Tercapainya rehabilitasi hutan pada lahan
lahan dan reklamasi hutan di DAS Prioritas
kritis dan DAS Prioritas, serta hutan
mangrove dan lahan gambut
2
Pengembangan program dan sentra perbenihan Tersedianya sumber benih berkualitas
tanaman hutan tahan kekeringan dan cuaca tahan kekeringan dan cuaca ekstrim
ekstrim
3
Pengembangan
dan
Pembinaan  Peningkatan kawasan pengelolaan
penyelenggaraan pengelolaan DAS
DAS secara terpadu pada DAS
prioritas
 Terbangunnya
baseline
data
pengelolaan DAS prioritas di BPDAS
 Tersedianya data dan peta lahan kritis
 Terselenggaranya pengelolaan DAS
secara terpadu di DAS Prioritas
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4

Pengembangan Perhutanan Sosial

5

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan
Sosial Budaya Masyarakat

6

Diversifikasi pola rehabilitasi di seluruh fungsi
kawasan

7

Terjaga atau terkelolanya dengan baik
wilayah tangakapan hujan melalui
peningkatan akses dan peran masyarakat
(pemberdayaan
masyarakat)
dalam
pengelolaan hutan bersama masyarakat
(HKm), HTR dan Hutan Desa
Meningkatnya kapasitas perangkat desa
dalam memfasilitasi masyarakat adat dan
pemberdayaan perempuan dalam program
rehabilitasi lingkungan
Terwujudnya pemulihan ekosistem di
kawasan hutan konservasi, hutan lindung
dan hutan produksi
Terjadinya peningkatan luas kawasan
hutan dan lahan yang terehabilitasi

Pemberian insentif kepada para pihak yang
mempunyai
inisiatif
melakukan
rehabilitasi/menarik investasi di bidang
rehabilitasi
8
Mempermudah dan mempercepat proses Tercapainya
kemudahan
terhadap
perijinan para pihak yang mengajukan pola peningkatan akses
peningkatan stok
karbon (carbon enhancement) dalam skema
REDD+
9
Mempermudah masyarakat untuk mengakses Terjadinya peningkatan pemberdayaan
pusat bibit yang berkualitas (bersertifikat) dan masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan
dalam jumlah yang memadai
lahan berbasis masyarakat
Klaster 5: Pengurangan Ancaman terhadap Ekosistem
1
Meningkatkan pengawasan pengelolaan lahan Berkurangnya kebakaran lahan gambut
gambut untuk tidak dibakar
2
Pengenalan dan pemantauan risiko kebakaran Meningkatnya pengetahuan mengenai
hutan dan lahan
resiko kebakaran hutan dan lahan
3
Fasilitasi penyiapan lahan tanpa bakar untuk Meningkatnya penyiapan lahan tanpa
petani tradisional
bakar
4
Pengembangan teknologi dan Kapasitas Menurunnya kebakaran hutan dan lahan
Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
melalui peningkatkan kapasitas dan
teknologi pengendalian kebakaran
5
Pengembangan teknologi pembukaan lahan Terjadinya penurunan kejadian kebakaran
tanpa membakar
hutan dan lahan
Klaster 7: Program pendukung
1 Penelitian dan pengembangan kebijakan  Ketersediaan Iptek dasar dan terapan
kehutanan dan adaptasi perubahan iklim
yang dimanfaatkan oleh pengguna
pada bidang hutan alam, biodiversitas
dan
pengelolaan
DAS
untuk
menunjang
program
adaptasi
perubahan iklim
 Ketersediaan Iptek dasar dan terapan
yang dihasilkan oleh bidang jasa
lingkungan
2 Penelitian dan pengembangan konservasi dan  Penelitian mengenai ekologi lanskap
rehabilitasi sumber daya alam
dan adaptasi perubahan iklim
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3

Penelitian dan pengembangan jasa lingkungan

 Penelitian
mengenai
ekosistem
restorasi pada kawasan tropis
 Penelitian
mengenai
ecosystem
resiliency dan adaptasi
 Penelitian mengenai adaptasi spesies
kunci terhadap perubahan iklim
 Modelling biodiversity loss dan
ecosystem resiliency
 Penelitian mengenai rehabilitasi dan
adaptasi ekonomi
 Valuasi jasa lingkungan, khususnya
untuk proses produksi oksigen,
sekuestrasi karbon, penyerbukan,
dekomposisi
 Penelitian ekonomi dan pembayaran
manfaat bagi jasa lingkungan

Keterangan: diadopsi dari RAN-API (Bappenas, 2014)

Kebijakan terkait adaptasi di bidang kehutanan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan tahun 2015-2019 bahwa kebijakan terkait adaptasi di bidang kehutanan
mengikuti arah kebijakan strategi nasional. Kebijakan terletak pada prioritas bidang
penanganan perubahan iklim dan peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan,
yang meliputi sasaran, arah kebijakan dan strategi. Arah kebijakan tersaji pada Tabel 41.
Tabel 41 Sasaran bidang, arah kebijakan dan strategi terkait adaptasi

Sasaran bidang:
Meningkatnya
penanganan
perubahan iklim melalui kegiatan
adaptasi dengan meningkatnya
ketahanan masyarakat terhadap
dampak
perubahan
iklim
khususnya di 15 (lima belas)
daerah rentan yang merupakan
daerah percontohan pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Adaptasi
Perubahan Iklim (RAN-API).
Sumber: KLHK, 2015

Arah kebijakan:
Melaksanakan
adaptasi
perubahan iklim

Strategi:
 Menyempurnakan
indeks
kerentanan dan indikator adaptasi;
 Melaksanakan strategi adaptasi
berdasaran dokumen RAN-API di
lima belas daerah rentan
 Meningkatkan pengetahuan dan
kapasitas masyarakat terkait dengan
perubahan iklim.

D.3.2. Sektor Pertanian
Proses pelibatan para pihak
Di dalam pembahasan dengan para pihak mengenai kesenjangan dan kebutuhan teknologi
terkait adaptasi di sektor pertanian, masih belum terfokus pada aspek–aspek pembangunan
nasional, dimana seharusnya tingkat efektivitas dari upaya penurunan tingkat kerentanan
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sistem dapat diukur berdasarkan nilai dampak positifnya pada beberapa aspek pembangunan
nasional seperti ketahanan ekonomi, ketahanan ekosistem dan lainnya. Para pihak yang
secara khusus terlibat untuk diundang masukan yaitu Balai penelitian tanah- Balai Besar
Sumber Daya Lahan Pertanian, Balai Penelitian Peternakan-Pusat Penelitian Pengembangan
Peternakan. Kedua instansi tersebut berada di bawah Badan Penelitian Pengembangan,
Kementerian Pertanian.
Keterlibatan para pihak mulai intensif di akhir Desember 2017, sehingga dengan
mempertimbangkan keterbatasan waktu yang tersedia maka identifikasi teknologi adaptasi
berdasarkan dari masukan para pihak dipadukan dengan rencana aksi berdasarkan RANAPI. Keterlibatan para pihak belum maksimal, hal ini dikarenakan waktu yang tersedia
sangat singkat dan berdekatan dengan libur akhir tahun 2017 dan awal tahun 2018 yang
cukup panjang. Namun demikian, masukan dan informasi yang diberikan oleh para pihak
tersebut sangat berharga dan membantu dalam penyusunan dokumen ini.
Identifikasi teknologi untuk mendukung rencana aksi adaptasi
Identifikasi teknologi adaptasi sektor pertanian telah mempertimbangkan aspek
pembangunan nasional di bidang ketahanan ekonomi sub-bidang ketahanan pangan.
Pengembangan teknologi diantaranya pada pengembangan teknologi pengelolaan tanah dan
tanaman, penerapan teknologi pengelolaan lahan untuk meningkatkan ketahanan tanaman
terhadap kekeringan, dan pengembangan teknologi silase untuk mengatasi kelangkaan
pangan musiman untuk meningkatkan daya adaptasi tanaman. Identifikasi teknologi tersebut
tersaji pada Tabel 42.
Tabel 42 Identifikasi teknologi untuk mendukung rencana aksi adaptasi terkait pertanian

No Rencana Aksi
Indikator
Bidang: Ketahanan ekonomi
Sub-bidang: ketahanan pangan
Sasaran:
1. Penurunan tingkat kehilangan produksi pangan dan perikanan akibat kejadian iklim ekstrim
dan perubahan iklim
2. Pengembangan wilayah sumber pertumbuhan baru produksi pangan dan perikanan daratpada
daerah dengan risiko iklim rendah dan dampak lingkungan minimum (low emission)
3. Pengembangan sistem ketahanan pangan petani, nelayandan masyarakat (mikro) dengan pola
pangan yang sehat dan bergizi serta seimbang, dan terwujudnya diversifikasi pangan hingga
tingkat optimum
Strategi:
1. Penyesuaian dan pengembangan sistem usahatani terhadap perubahan iklim
2. Pengembangan dan penerapan teknologi adaptif terhadap cekaman iklim
3. Pengembangan dan optimalisasi sumberdaya lahan, air dan genetik.
Klaster : Pengembangan Teknologi Inovatif dan Adaptif
1
Optimasi lahan rawa lebak termasuk Termanfaatkannya potensi produksi pangan
pengembangan tata air mikro (TAM)
pada lahan rawa lebak secara optimal,
terutama pada musim kemarau dan saat
kejadian
iklim/kemarau panjang
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2

3

4

Pengembangan teknologi pengelolaan
tanah dan tanaman untuk meningkatkan
daya adaptasi tanaman
Penerapan teknologi pengelolaan lahan
untuk meningkatkan ketahanan tanaman
terhadap kekeringan (mulsa,rorak, sumur
resapan, dan biopori)
SLPTT Tanaman Pangan (Padi nonhibrida, padi hibrida, padi lahan kering,
jagung hibrida, dan kedelai)

5

SRI

6

Pengembangan jenis dan varietas tanaman
yang toleran terhadap cekaman lingkungan
seperti kenaikan suhu udara, kekeringan,
banjr/ genangan, dan salinitas.
Sekolah Lapang-Pengendalian Hama
Terpadu (PHT) bagi petani

7

8

Pembangunan model adaptasi kekeringan
pada tanaman perkebunan menggunakan
istana cacing, irigasi tetes, pembuatan
rorak, serta penanaman tanaman pelindung
dan rumput pakan ternak

9

Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan
iklim
Pengembangan galur ternak yang adaptif
terhadap lingkungan yang lebih ekstrim.
Pengembangan teknologi silase untuk
mengatasi kelangkaan pangan musiman
Pengembangan tanaman pakan ternak yang
tahan kekeringan dan tahan genangan
Penyiapan kebijakan Sistem Rantai Dingin
(Cool Chain System/ CCS) pada proses
pasca panen dan penyimpanan pangan
Pengembangan Sistem Rantai Dingin
(Cool Chain System/ CCS) dan
pergudangan pada proses pasca panen dan
penyimpanan pangan

10
11
12
13

14

Meningkatnya daya adaptasi tanaman dan
ketahanan sisitem usahatani, terutama
terhadap resiko kekeringan dan banjir
Meningkatnya daya adaptasi dan ketahanan
tanaman terhadap ancaman kekeringan
melalui penerapan teknologi ,mulsa, rorak,
sumur resapan dan biopori
Tercapainya target peningkatan produksi padi,
jagung, kedelai dan kacang tanah tanpa
terpengaruh oleh perubahan iklim (iklim
ekstrim) dan perbaikan kondisi/kesuburan
tanah
Tercapainya target peningkatan produksi padi,
efisiensi air dan perbaikan kesuburan lahan,
tanpa terpengaruh oleh perubahan iklim (iklim
ekstrim)
Ditanami / berkembangnya varietas-varietas
unggul yang tahan kenaikan suhu udara
kekeringan, baniir, dan salinitas, serta varietas
unggul yang rendah emisi
Meningkatnya kemampuan petani kebun
dalam memanfaatkan teknologi pengendalian
organisme penganggu tanaman secara
intergrasi
dengan
memperhatikan
perkembangan kondisi iklim
 Tersedianya model SUT perkebunan yang
adaptif kekeringan
 Pembangunan model adaptasi kekeringan
pada tanaman perkebunan menggunakan
istana cacing, irigasi tetes, pembuatan
rorak, serta penanaman tanaman pelindung
dan rumput pakan ternak
Tersedianya model sistem usahatani yang
adaptif kekeringan
Tersedianya galur ternak baru yang tahan
cekaman tinggi
Tersedia pakan alternatif bagi ternak pada
musim kelangkaan pakan
Tersedianya tanaman pakan ternak yang tahan
cekaman kekeringan dan genangan
Tersedianya model penerapan teknologi pasca
panen dan penyimpanan pangan dengan
tingkat susun panen minimum
Meningkatnya penerapan model CCS
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15

16

17

18

Perakitan dan pengembangan teknologi
pengelolaan SDL, tanah, pupuk, air,
tanaman dan ternak adaptif dan atau rendah
emisi pada tanah mineral dan gambut
Penelitian dan pengembangan varietas
tanaman yang adaptif terhadap perubahan
iklim (kekeringan, kenaikan suhu udara,
salinitas, banjir/ genangan).
Pengembangan inovasi teknologi adaptif,
baik varietas unggul, teknik budidaya, dan
pengelolaan tanah, pupuk dan air yang
sudah dihasilkan pada RPJM sebelumnya
Pengembangan bibit ternak adaptif
perubahan iklim

19
20

Pengembangan SRI yang inovatif
Perakitan dan pengembangan jenis dan
varietas tanaman yang toleran terhadap
cekaman lingkungan seperti kenaikan suhu
udara, kekeringan, banjr/ genangan, dan
salinitas.
21 Pengembangan ternak yang adaptif tehadap
lingkungan setempat (kekeringan, suhu
tinggi, genangan)
Sumber: Bappenas (2014)

Tersedianya teknologi pengelolaan lahan,
tanah, air, pupuk, dan budidaya yang adaptif
dan rendah
emisi
Terciptannya dan tersedianya varietas unggul
adaptif terhadap kekeringan, banjir, kenaikan
suhu
dan salinitas
Berkembangnya varietas dan teknologi
budidaya yang adaptif perubahan iklim hasil
perakitan sebelumnya
Teridentifikasinya atau terakitnya beberapa
jenis/bibit ternak, dan pakan ternak yang
adaptif perubahan iklim
Tersedianya jenis dan varietas tanaman yang
toleran terhadap cekaman lingkungan seperti
kenaikan suhu udara, kekeringan, banjr/
genangan, dan salinitas
Teridentifikasinya atau terakitnya beberapa
jenis/bibit ternak, dan pakan ternak yang
adaptif perubahan iklim

Kebijakan terkait adaptasi di bidang pertanian
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang rencana strategis Kementerian Pertanian 2015-2019
bahwa kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berdasarkan peran pertanian dalam
menunjang ketahanan pangan. Sasaran dan strategi adaptasi perubahan iklim tersaji pada
Tabel 43.
Tabel 43 Sasaran dan strategi adaptasi perubahan iklim

Sasaran dari adaptasi perubahan iklim
subbidang ketahanan pangan
1. Penurunan tingkat kehilangan produksi
pangan akibat kejadian iklim ekstrim dan
perubahan iklim,
2. Pengembangan
wilayah
sumber
pertumbuhan baru produksi pangan pada
daerah dengan risiko iklim rendah dan
dampak lingkungan minimum (low
emission)
3. Pengembangan sistem ketahanan pangan
petani dan masyarakat dengan pola pangan
yang sehat dan bergizi serta seimbang, serta

Strategi adaptasi perubahan iklim
1. Penyesuaian dan pengembangan sistem
usahatani terhadap perubahan iklim
2. Pengembangan dan penerapan teknologi
adaptif terhadap cekaman iklim.
3. Optimalisasi penggunaan sumberdaya
lahan, air dan genetik.
4. Penguatan peran
semua
pemangku
kepentingan melalui rembug petani di
tingkat lokal dalam perencanaan awal tanam
serentak yang mengadopsi kalender tanam
dan antisipasi perubahan iklim.
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terwujudnya diversifikasi pangan hingga
tingkat optimum.
Sumber: Kementan, 2015

Ancaman iklim, tindakan dan perangkat adaptasi di bidang pertanian
Menurut Agus (2016) bahwa ancaman iklim di bidang pertanian khususnya sub bidang
ketahanan pangan, yaitu: (a) ketidakteraturan awal musim hujan, (b) peningkatan frekuensi
iklim ekstrim, (c) peningkatan suhu, (d) intrusi air tanah. Sementara tindakan adaptif yang
dapat dilakukan diantaranya yaitu: (a) mengandalkan perkiraan cuaca untuk mengetahui
awal musim hujan, (b) pengelolaan tanah yang baik, (c) pengelolaan air, (d) mengevaluasi
kesesuaian lahan untuk tanaman jenis-jenis tertentu, (d) pengembangan varietas pangan
yang toleran terhadap perubahan iklim. Sedangkan perangkat yang dapat mendukung
tindakan adaptif tersebut yaitu: (a) penggunaan kalender tanam terpadu, (b) ansuransi iklim,
(c) konservasi tanah, (d) pemberian pupuk berimbang, (e) perbaikan irigasi dan drainase, (f)
penggunaan air secara efisien, (g) penggunaan tanaman dan varietas yang adaptif.
Kendala adaptasi di bidang pertanian dan rencana kedepan
Menurut Agus (2016) bahwa sektor pertanian khususnya di sub bidang ketahanan pangan
memiliki kendala dalam melakukan aksi adaptasinya, meskipun dari sisi kebijakan telah
didukung penuh oleh kementerian dengan mengacu Permentan Nomor
19/Permentan/HK.140/4/2015, namun tetap ada beberapa tantangan yang dihadapi
diantaranya:
 Bagaimana meningkatkan akurasi perkiraan cuaca untuk memperlancar dan
memudahkan petani dalam memulai musim tanam dan panen.
 Bagaimana mekanisme penyampaian informasi khususnya ke petani yang berada di
wilayah terpencil.
 Bagaimana meningkatkan kapasitas penyuluh dan petani
 Bagaimana mendistribusikan input dan sarana pertanian ke wilayah terpencil
 Bagaimana meningkatkan tingkat adopsi petani terhadap teknologi adaptif
Sementara, rencana kedepan yang diperlukan yaitu:
 Meningkatkan transfer teknologi dan informasi diantara pihak negara penyedia dan
penerima.
 Meningkatkan jumlah penelitian untuk memperbaiki sistem ketahanan bertani tanaman
tahunan.
 Memperbaiki sistem penyuluhan untuk mencapai petani yang berada di wilayah rentan.
 Peningkatan kapasitas untuk peneliti, penyuluh dan petani
 Penyediaan sarana implementasi

Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Teknologi untuk Aksi Perubahan Iklim

105

Penutup
Sebagaimana diuraikan dalam bagian pendahuluan dokumen ini, Indonesia merupakan
negara kepulauan yang luas dengan beragam kondisi lingkungan dan alam. Kondisi seperti
demikian menyebabkan sebagian negara Indonesia rentan terhadap perubahan iklim.
Dampak perubahan iklim harus segera diatasi melalui aksi-aksi perubahan iklim. Tuntutan
global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca mendesak semua negara untuk
meningkatkan upaya penurunan emisi dan secara bersamaan juga ketahanan terhadap
dampak perubahan iklim. Namun disadari bahwa kemampuan negara-negara, terutama
negara berkembang untuk secara signifikan menurunkan emisi masih perlu ditingkatkan,
demikian pula dengan Indonesia. Diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan penerapan
teknologi rendah karbon di berbagai sektor utama untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut.
Dokumen “Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Teknologi untuk Aksi Perubahan
Iklim” ini merupakan hasil dari proses telaahan terhadap berbagai dokumen perencanaan
pembangunan, literatur mengenai peningkatan kapasitas dan teknologi, dan dokumen
Technology Needs Assessment tahun 2010 dan 2012. Di samping itu, dilakukan juga
serangkaian pertemuan Focus Group Discussion dengan berbagai pihak yang terkait
(stakeholder) sehingga didapat masukan mengenai kebutuhan dan kesenjangan peningkatan
kapasitas dan teknologi untuk dapat melaksanakan aksi perubahan iklim, terutama terkait
pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Khusus untuk
aspek teknologi, dilakukan proses Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk mendapatkan
hasil identifikasi, seleksi dan prioritisasi kebutuhan teknologi perubahan iklim.
Proses penyusunan dokumen ini dirasakan singkat, hanya sekitar 6 (enam) bulan, sehingga
keluaran yang dihasilkan berupa analisis dan kajian. Masih diperlukan konsultasi dan
pendalaman dengan sektor-sektor terkait NDC dan berbagai pihak, baik akademisi
(perguruan tinggi), praktisi dan lembaga non-pemerintah, karena pada akhirnya pelaksanaan
aksi perubahan iklim dan pencapaian NDC memerlukan dukungan dari semua pihak, baik
pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun seluruh segmen masyarakat.
Pada tahun 2018 diharapkan dokumen ini dapat ditindaklajuti melalui proses konsultasi
mendalam dengan sektor-sektor, pakar, praktisi dan segmen masyarakat agar tersusun
dokumen Capacity Building and Technology Needs Assessment, yang memuat kebutuhan
peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon, serta program dan rencana aksi.
Dokumen tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan
kapasitas perubahan iklim, serta alih dan pengembangan teknologi rendah karbon di
Indonesia. Dokumen tersebut juga dapat menjadi referensi bagi negara donor untuk
memberikan bantuan di bidang peningkatan kapasitas perubahan iklim serta alih dan
pengembangan teknologi, sebagaimana diamanatkan oleh UNFCCC.
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Lampiran
Lampiran 1 - Rencana Seri FGD CBTNA
TOR
Seri FGD (Focus Group Discussion)
Pengembangan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia
untuk
CBTNA (Capacity Building and Technology Needs Assessment)
1. Latar Belakang
Dalam COP ke 21 di Paris, UNFCCC memberikan perhatian pada persoalan kapasitas
adaptasi dan mitigasi, bahkan hal ini dimuat dalam Decision 1/CP.21, yaitu pada para 9
dalam pembukaan Adoption of the Paris Agreement. Para pihak melalui COP 21, sepakat
untuk menyatakan kondisi serius dan mendesak terkait adanya kesenjangan yang nyata
antara capaian reduksi emisi berdasarkan janji para pihak dengan target penurunan emisi
sampai tahun 2020, demikian juga antara agregasi NDCs (nationally determined
contributions) atau janji kontribusi reduksi emisi para pihak setelah tahun 2020, yang belum
berada pada jalur upaya menjaga agar kenaikan suhu tidak melebihi 20 Celcius.
Paris Committee on Capacity-building (PCCB) adalah salah satu badan di bawah Konvensi
atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), dan menjadi
badan pertama yang dibentuk untuk menjalankan mandat Conference of the Parties (COP)
dalam konteks Paris Agreement atau disebut sebagai Conference of the Parties serving as
the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA) yang berfungsi untuk mengawasi
implementasi Paris Agreement dan mengambil keputusan untuk mendorong efektivitas
implementasinya. PCCB dibentuk pada tahun 2015 melalui COP 21 di Paris berdasarkan
Decision 1/CP.21, para 71. PCCB ditujukan untuk (i) menangani kesenjangan (gaps) dan
kebutuhan (needs) saat ini maupun yang akan datang dalam implementasi capacity-building
di pihak negara berkembang, dan (ii) meningkatkan lebih lanjut upaya capacity-building
dengan mempertimbangkan koherensi dan koordinasi seluruh kegiatan capacity-building
dalam kerangka Konvensi.
Sebagai tindak lanjut dalam tingkat Nasional, selain telah melakukan Kick Off PCCB
Indonesia, National Focal Point, melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Iklim KLHK
saat ini sedang menyusun Capacity Building and Technology Needs Assessment (CBTNA).
Substansi dari kajian tersebut adalah (i) untuk melakukan kajian kesenjangan kapasitas
(capacity gaps assessment) baik mitigasi maupun adaptasi, dan (ii) kajian kebutuhan
pengembangan kapasitas dan teknologi (capacity building and technology needs
assessment) untuk mengatasi kesenjangan kapasitas. Salah satu tahap penting pelaksanaan
CBTNA adalah serangkaian FGD yang perlu dilaksanakan, untuk memperoleh masukan dan

Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Teknologi untuk Aksi Perubahan Iklim

110

pandangan dari para pihak kunci (key stakeholders) dan para pakar di bidang terkait, untuk
penyusunan dokumen CBTNA.
Seri FGD yang akan dilaksanakan terdiri atas; (i) FGD Kesenjangan Kapasitas Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan Iklim, (ii) FGD Kebutuhan Pengembangan Kapasitas dan Kebutuhan
Teknologi (Capacity Building and Technology Needs), dan (iii) FGD Kebutuhan
Pengembangan Kapasitas untuk Penggunaan Teknologi (Capacity Building for Technology
Utilization). Seluruh kegiatan seri FGD akan dilaksanakan pada bulan September sampai
dengan bulan Oktober 2017.

2. Tujuan
Tujuan dari masing-masing seri FGD (FDGs Series) penyusunan CBTNA diuraikan
berikut ini.
2.1. FGD Kesenjangan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Tujuan FGD Kesenjangan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim yaitu sebagai
berikut:
(1) Memperoleh agregasi kesenjangan kapasitas mitigasi dan adaptasi nasional
(2) Memperoleh agregasi kesenjangan kapasitas mitigasi dan adaptasi pada masingmasing 5 (lima) sektor NDC
(3) Memperoleh kesenjangan kapasitas mitigasi dan adaptasi pada tingkat sistem
(sistem perencanaan pembangunan, sistem tata kelola, dll), tingkat institusi
pemerintah dan nonpemerintah, tingkat kelompok individu dan/atau individu, serta
aspek teknologi pada tingkat nasional
(4) Memperoleh kesenjangan kapasitas mitigasi dan adaptasi pada sistem (sistem
perencanaan pembangunan, sistem tata kelola, dll), institusi pemerintah dan
nonpemerintah, kelompok individu dan/atau individu, dan teknologi, pada masingmasing 5 (lima) sektor NDC
2.2. FGD Kebutuhan Pengembangan Kapasitas dan Kebutuhan Teknologi Mitigasi
dan Adaptasi Perubahan Iklim (Capacity Building and Technology Needs)
Tujuan FGD Kebutuhan Pengembangan Kapasitas dan Kebutuhan Teknologi Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan Iklim yaitu sebagai berikut:
(1) Memperoleh kebutuhan untuk pengembangan kapasitas mitigasi dan adaptasi pada
tingkat nasional
(2) Memperoleh kebutuhan untuk pengembangan kapasitas mitigasi dan adaptasi pada
masing-masing 5 (lima) sektor NDC
(3) Memperoleh kebutuhan untuk pengembangan kapasitas mitigasi dan adaptasi pada
tingkat sistem, institusi pemerintah dan nonpemerintah, kelompok individu dan
individu, serta kebutuhan teknologi pada tingkat nasional
(4) Memperoleh kebutuhan untuk pengembangan kapasitas mitigasi dan adaptasi pada
sistem (sistem perencanaan pembangunan, sistem tata kelola, dll), institusi
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pemerintah dan nonpemerintah, kelompok individu dan individu, teknologi, pada
masing-masing 5 (lima) sektor NDC
2.3. FGD Kebutuhan Pengembangan Kapasitas untuk Penggunaan Teknologi
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Capacity Building for Technology
Utilization).
Tujuan FGD Kebutuhan Pengembangan Kapasitas untuk Penggunaan Teknologi Mitigasi
dan Adaptasi yaitu sebagai berikut:
(1) Memperoleh kebutuhan untuk pengembangan kapasitas untuk penggunaan
teknologi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada tingkat sistem, institusi
pemerintah dan nonpemerintah, kelompok individu dan individu
(2) Memperoleh kebutuhan untuk pengembangan kapasitas untuk penggunaan
teknologi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada tingkat sistem, institusi
pemerintah dan nonpemerintah, kelompok individu dan individu
(3) Memperoleh kebutuhan untuk pengembangan kapasitas untuk penggunaan
teknologi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada tingkat sistem, institusi
pemerintah dan nonpemerintah, kelompok individu dan individu

3. Peserta
Peserta Seri FGD CBTNA yaitu sebagai berikut.
(1) Peserta FGD Kesenjangan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim:
- Pemerintah; Kementrian/Lembaga teknis sektor NDC, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota
- Masyarakat; CSO dan tokoh masyarakat yang aktif dalam upaya mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim
- Swasta; perusahaan yag aktif dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim
- Akademisi/Peneliti; akademisi dan peneliti bidang mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim
- Pakar pengembangan kapasitas dan pakar teknologi mitigasi dan adaptasi
(2) FGD Kebutuhan Pengembangan Kapasitas dan Kebutuhan Teknologi Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan Iklim (Capacity Building and Technology Needs)
- Pemerintah; Kementrian/Lembaga teknis sektor NDC, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota
- Masyarakat; CSO dan tokoh masyarakat yang aktif dalam upaya mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim
- Swasta; perusahaan yag aktif dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim
- Akademisi/Peneliti; akademisi dan peneliti bidang mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim
- Pakar pengembangan kapasitas dan pakar teknologi mitigasi dan adaptasi
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(3) FGD Kebutuhan Pengembangan Kapasitas untuk Penggunaan Teknologi Mitigasi
dan Adaptasi Perubahan Iklim (Capacity Building for Technology Utilization).
- Pakar mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- Pakar pengembangan kapasitas
- Pakar teknologi mitigasi dan adaptasi untuk masing-masing sektor NDC
- Pengguna teknologi; pemerintah, masyarakat, swasta

4. Jadwal Seri FGD CBTNA
Waktu dan Tempat Seri FGD CBTNA yaitu sebagai berikut:

No
1.

Agenda/Topik

Hari/Jam

Tempat

Keterangan

Agenda: FGD Kesenjangan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Topik: Kesenjangan
Kapasitas Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan Iklim
Nasional dan Sektor-Sektor
NDC

Rabu, 6
September 2017.
Jam 09.00-16.00

Jakarta

Narasumber:

Pleno dan 5
Parallel Session
(Energi, Limbah,
IPPU, Pertanian,
Kehutanan)
Perkiraan Peserta:
100 orang

Direktur Mitigasi, Direktur
IGRK, Direktur Adaptasi,
Direktur Karhutla
Moderator: Direktur
Mobilisasi

2.

Agenda: FGD Kebutuhan Pengembangan Kapasitas dan Kebutuhan Teknologi
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Capacity Building and Technology Needs)
Topik: Kebutuhan Para Pihak
untuk Meningkatkan
Kapasitas Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan Iklim
Nasional dan Sektor-Sektor
NDC
Narasumber:

Rabu, 13
September 2017.
Jam 09.00-16.00

Jakarta

Pleno dan 5
Parallel Session
(Energi, Limbah,
IPPU, Pertanian,
Kehutanan)
Perkiraan Peserta:
100 orang

Sektor Energi, Limbah, IPPU,
Pertanian, Kehutanan
Moderator: Direktur
Mobilisasi
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No

2.1.

Agenda/Topik

Hari/Jam

Tempat

Keterangan

Agenda: FGD Kebijakan Pengembangan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim
Topik: Kebijakan
Pengembangan Kapasitas
Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim Nasional
dan Sektor-Sektor NDC

Rabu, 20
September 2017.
Jam 09.00-16.00

Jakarta

Narasumber:

Pleno dan 5
Parallel Session
(Energi, Limbah,
IPPU, Pertanian,
Kehutanan)
Perkiraan Peserta:
100 orang

Sektor Energi, Limbah, IPPU,
Pertanian, Kehutanan
Moderator: Direktur
Mobilisasi

2.2.

Agenda: FGD Rencana Aksi Pengembangan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim
Topik: Rencana Aksi
Pengembangan Kapasitas
Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim Nasional
dan Sektor-Sektor NDC

Rabu, 27
September 2017.
Jam 09.00-16.00

Jakarta

Narasumber:

Pleno dan 5
Parallel Session
(Energi, Limbah,
IPPU, Pertanian,
Kehutanan)
Perkiraan Peserta:
100 orang

Sektor Energi, Limbah, IPPU,
Pertanian, Kehutanan
Moderator: Direktur
Mobilisasi

3.

Agenda: FGD Kebutuhan Pengembangan Kapasitas untuk Penggunaan
Teknologi (Capacity Building for Technology Utilization)
Pm/pak Ucok*)

Pm/pak Ucok*)

Pm/pak Ucok*)

pm/pak Ucok*)

5. Catatan
*) Jadwal FGD pelengkap/lanjutan/pendalaman khusus untuk bidang teknologi, yaitu
meliputi FGD Kebutuhan Teknologi pelengkap, FGD Kebijakan Teknologi, dan FGD
Rencana Aksi Teknologi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dapat untuk diselaraskan
dengan jadwal Seri FGD di atas.

Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Teknologi untuk Aksi Perubahan Iklim

114

Lampiran 2 - TOR FGD Capacity Gaps
TOR
FGD (Focus Group Discussion)
Kesenjangan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim Nasional dan Sektor-Sektor NDC
untuk
CBTNA (Capacity Building and Technology Needs Assessment)
1. Latar Belakang
Dalam COP ke 21 di Paris, UNFCCC memberikan perhatian pada persoalan kapasitas
adaptasi dan mitigasi, bahkan hal ini dimuat dalam Decision 1/CP.21, yaitu pada para 9
dalam pembukaan Adoption of the Paris Agreement. Para pihak melalui COP 21, sepakat
untuk menyatakan kondisi serius dan mendesak terkait adanya kesenjangan yang nyata
antara capaian reduksi emisi berdasarkan janji para pihak dengan target penurunan emisi
sampai tahun 2020, demikian juga antara agregasi NDCs (nationally determined
contributions) atau janji kontribusi reduksi emisi para pihak setelah tahun 2020, yang belum
berada pada jalur upaya menjaga agar kenaikan suhu tidak melebihi 20 Celcius.
Paris Committee on Capacity-building (PCCB) adalah salah satu badan di bawah Konvensi
atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), dan menjadi
badan pertama yang dibentuk untuk menjalankan mandat Conference of the Parties (COP)
dalam konteks Paris Agreement atau disebut sebagai Conference of the Parties serving as
the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA) yang berfungsi untuk mengawasi
implementasi Paris Agreement dan mengambil keputusan untuk mendorong efektivitas
implementasinya. PCCB dibentuk pada tahun 2015 melalui COP 21 di Paris berdasarkan
Decision 1/CP.21, para 71. PCCB ditujukan untuk (i) menangani kesenjangan (gaps) dan
kebutuhan (needs) saat ini maupun yang akan datang dalam implementasi capacity-building
di pihak negara berkembang, dan (ii) meningkatkan lebih lanjut upaya capacity-building
dengan mempertimbangkan koherensi dan koordinasi seluruh kegiatan capacity-building
dalam kerangka Konvensi.
Sebagai tindak lanjut dalam tingkat Nasional, selain telah melakukan Kick Off PCCB
Indonesia, National Focal Point, melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Iklim KLHK
saat ini sedang menyusun Capacity Building and Technology Needs Assessment (CBTNA).
Substansi dari kajian tersebut adalah (i) untuk melakukan kajian kesenjangan kapasitas
(capacity gaps assessment) baik mitigasi maupun adaptasi, dan (ii) kajian kebutuhan
pengembangan kapasitas dan teknologi (capacity building and technology needs
assessment) untuk mengatasi kesenjangan kapasitas. Salah satu tahap penting pelaksanaan
CBTNA adalah serangkaian FGD yang perlu dilaksanakan, untuk memperoleh masukan dan
pandangan dari para pihak kunci (key stakeholders) dan para pakar di bidang terkait, untuk
penyusunan dokumen CBTNA.
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Seri FGD yang akan dilaksanakan terdiri atas; (i) FGD Kesenjangan Kapasitas Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan Iklim, (ii) FGD Kebutuhan Pengembangan Kapasitas dan Kebutuhan
Teknologi (Capacity Building and Technology Needs), dan (iii) FGD Kebutuhan
Pengembangan Kapasitas untuk Penggunaan Teknologi (Capacity Building for Technology
Utilization). Seluruh kegiatan seri FGD akan dilaksanakan pada bulan September sampai
dengan bulan Oktober 2017. Sebagai tindaklanjutnya, FGD Kesenjangan Kapasitas
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim akan dilaksanakan sebagai langkah awal dari
seluruh seri FGD dalam kegiatan CBTNA.
2. Tujuan
Tujuan FGD Kesenjangan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Nasional
dan Sektor-Sektor NDC yaitu sebagai berikut:
(5) Memperoleh agregasi kesenjangan kapasitas mitigasi dan adaptasi nasional
(6) Memperoleh agregasi kesenjangan kapasitas mitigasi dan adaptasi pada masingmasing 5 (lima) sektor NDC
(7) Memperoleh kesenjangan kapasitas mitigasi dan adaptasi pada tingkat sistem
(sistem perencanaan pembangunan, sistem tata kelola, dll), tingkat institusi
pemerintah dan nonpemerintah, tingkat kelompok individu dan/atau individu, serta
aspek teknologi pada tingkat nasional
(8) Memperoleh kesenjangan kapasitas mitigasi dan adaptasi pada sistem (sistem
perencanaan pembangunan, sistem tata kelola, dll), institusi pemerintah dan
nonpemerintah, kelompok individu dan/atau individu, dan teknologi, pada masingmasing 5 (lima) sektor NDC
3. Peserta
Peserta FGD Kesenjangan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Nasional dan Sektor-Sektor NDC yaitu sebagai berikut.
-

Pemerintah; Kementrian/Lembaga teknis sektor NDC, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota
Masyarakat; CSO dan tokoh masyarakat yang aktif dalam upaya mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim
Swasta; perusahaan yang terlibat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim
Akademisi/Peneliti; akademisi dan peneliti bidang mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim
Pakar pengembangan kapasitas dan pakar teknologi mitigasi dan adaptasi

4. Jadwal FGD
Susunan Agenda FGD Kesenjangan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Nasional dan Sektor-Sektor NDC yaitu sebagai berikut:
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Waktu

Agenda/Topik

Keterangan

08.0008.30

Registrasi

Panitia

08.3008.45

Doa dan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

MC

08.4509.00

Pembukaan “FGD Kesenjangan Kapasitas Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan Iklim Nasional dan SektorSektor NDC”

MC

Dr. Ir. Nur Masripatin M. For. Sc
Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK
09.0010.00

Paparan Materi FGD:

Moderator

Mandat PCCB dan Implikasinya pada Isu Kapasitas
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Nasional
Dr. Mahawan Karuniasa, member PCCB – UNFCCC
Perkembangan Capacity Building dan Teknologi
Mitigasi dan Adaptasi Nasional
Direktur Mobilisasi

Perkembangan Emisi GRK dan Kesenjangan
Proyeksi BAU dan Target NDC
Direktur IGRK
Faktor-Faktor Kesenjangan Kapasitas Mitigasi Emisi
GRK
Direktur Mitigasi
Faktor-Faktor Kesenjangan Kapasitas Adaptasi
Direktur Adaptasi
10.0012.00

FGD Paralel Session:
Ruang 1: Sektor Energi

Fasilitator Paralel
Sessions

Ruang 2: Sektor Limbah
Ruang 3: Sektor IPPU
Ruang 4: Sektor Pertanian
Ruang 5: Sektor Kehutanan
12.0013.00

Ishoma

13.0015.00

Diskusi Pleno

Fasilitator Diskusi
Pleno
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Waktu

Agenda/Topik

Keterangan

15.0015.30

Coffe Break

15.3016.00

Rumusan FGD Kesenjangan Kapasitas Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan Iklim Nasional dan SektorSektor NDC”

Fasilitator Diskusi
Pleno

Penutupan
Dr. Ir. Nur Masripatin M. For. Sc
Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK

Catatan:
Mapping peserta
Komponen
Capacity Building
Energi
System

Sektor NDC
Limbah

IPPU

Pertanian

Kehutanan

Instansi/Aktor
Mitigasi
dan
Adaptasi
Forum
Perubahan Iklim
Pakar
Perubahan Iklim
Instansi/Pusat
Penelitian/Kajian
Perubahan Iklim
dan
Capacity
Building
Pendukung
Pendanaan
dll/Stakeholders
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Lampiran 3 - TOR FGD Roundtable
TOR
Roundtable FGD (Focus Group Discussion)
Sintesis Kesenjangan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim Nasional dan Sektor-Sektor NDC
untuk
CBTNA (Capacity Building and Technology Needs Assessment)
1. Latar Belakang
Pada saat transisi isu perubahan iklim menuju “Era Aksi”, para pihak, melalui UNFCCC
menyadari dan memberikan perhatian pada persoalan kapasitas adaptasi dan mitigasi, dan
dimuat dalam Decision 1/CP.21, yaitu pada para 9 dalam pembukaan Adoption of the Paris
Agreement. Situasi ini dilandaskan pada kondisi serius dan mendesak terkait adanya
kesenjangan yang nyata antara capaian reduksi emisi berdasarkan janji para pihak dengan
target penurunan emisi sampai tahun 2020, demikian juga antara agregasi NDCs (nationally
determined contributions) atau janji kontribusi reduksi emisi para pihak setelah tahun 2020,
yang belum berada pada jalur upaya menjaga agar kenaikan suhu tidak melebihi 20 Celcius.
Paris Committee on Capacity-building (PCCB) adalah salah satu badan di bawah Konvensi
atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), dan menjadi
badan pertama yang dibentuk untuk menjalankan mandat Conference of the Parties (COP)
dalam konteks Paris Agreement atau disebut sebagai Conference of the Parties serving as
the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA) yang berfungsi untuk mengawasi
implementasi Paris Agreement dan mengambil keputusan untuk mendorong efektivitas
implementasinya. PCCB dibentuk pada tahun 2015 melalui COP 21 di Paris berdasarkan
Decision 1/CP.21, para 71. PCCB ditujukan untuk (i) menangani kesenjangan (gaps) dan
kebutuhan (needs) saat ini maupun yang akan datang dalam implementasi capacity-building
di pihak negara berkembang, dan (ii) meningkatkan lebih lanjut upaya capacity-building
dengan mempertimbangkan koherensi dan koordinasi seluruh kegiatan capacity-building
dalam kerangka Konvensi.
Sebagai tindak lanjut dalam tingkat Nasional, selain telah melakukan Kick Off PCCB
Indonesia, National Focal Point, melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Iklim KLHK
saat ini sedang menyusun Capacity Building and Technology Needs Assessment (CBTNA).
Substansi dari kajian tersebut adalah (i) untuk melakukan kajian kesenjangan kapasitas
(capacity gaps assessment) baik mitigasi maupun adaptasi, dan (ii) kajian kebutuhan
pengembangan kapasitas dan teknologi (capacity building and technology needs
assessment) untuk mengatasi kesenjangan kapasitas. Salah satu tahap penting pelaksanaan
CBTNA adalah serangkaian FGD yang perlu dilaksanakan, untuk memperoleh masukan dan
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pandangan dari para pihak kunci (key stakeholders) dan para pakar di bidang terkait, untuk
penyusunan dokumen CBTNA.
Seri FGD yang akan dilaksanakan terdiri atas; (i) FGD Kesenjangan Kapasitas Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan Iklim, (ii) FGD Kebutuhan Pengembangan Kapasitas dan Kebutuhan
Teknologi (Capacity Building and Technology Needs), dan (iii) FGD Kebutuhan
Pengembangan Kapasitas untuk Penggunaan Teknologi (Capacity Building for Technology
Utilization). Seluruh kegiatan seri FGD akan dilaksanakan pada bulan September sampai
dengan bulan Oktober 2017. Setelah dilaksanakan FGD Kesenjangan Kapasitas Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan Iklim pada hari Jumat, 15 September 2017, dihasilkan pandangan dan
masukan dari para stakeholders. Untuk dapat diformulasikan kedalam dokumen CBTNA,
dibutuhkan suatu sintesis dengan menambahan pandangan dari para narasumber, khususnya
dari sektor-sektor NDC. Oleh karena itu, akan dilaksanakan Rountable FGD Sintesis
Kesenjangan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
2. Tujuan
Tujuan Roundatable FGD Sintesis Kesenjangan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim Nasional dan Sektor-Sektor NDC yaitu sebagai berikut:
(1) Memperoleh sintesis kesenjangan kapasitas mitigasi dan adaptasi nasional serta
masing-masing 5 (lima) sektor NDC
(2) Memperoleh sintesis kesenjangan kapasitas mitigasi dan adaptasi pada tingkat
sistem (sistem perencanaan pembangunan, sistem tata kelola, dll), tingkat institusi
pemerintah dan nonpemerintah, tingkat kelompok individu dan/atau individu, serta
aspek teknologi pada tingkat nasional
(3) Memperoleh sintesis kesenjangan kapasitas mitigasi dan adaptasi untuk masingmasing 5 (lima) sektor NDC pada tingkat sistem (sistem perencanaan
pembangunan, sistem tata kelola, dll), institusi pemerintah dan nonpemerintah,
kelompok individu dan/atau individu, dan teknologi,
3. Peserta
Peserta Roundtable FGD Kesenjangan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Perubahan
Iklim Nasional dan Sektor-Sektor NDC yaitu sebagai berikut.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional, KLHK
Tim CBTNA Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional, KLHK
Tim CBTNA dari SICCR-TAC
Dr. Mahawan Karuniasa, Universitas Indonesia, Member of the PCCB (Fasilitator)
Nara Sumber:
- Dr. Ahyahudin Sodri (Sektor NDC Energi dan IPPU)
- Dr. Emilia Bassar (NDC Adaptasi)
- Dr. Mochamad Indrawan (Capacity Building Perubahan Iklim)
- Dr. Lina Trimugi Astuti (Sektor Sampah)
- Dr. Yunita Ismail (Sektor NDC Pertanian)
- Dr. Petrus Gunarso (Sektor NDC Kehutanan)
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4. Jadwal FGD
Susunan Agenda FGD Kesenjangan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Nasional dan Sektor-Sektor NDC yaitu sebagai berikut:
Waktu

Agenda/Topik

Keterangan

08.0008.30

Registrasi

Panitia

08.3008.45

Pembukaan “Rountable FGD Sintesis Kesenjangan
Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Nasional dan Sektor-Sektor NDC”

Fasilitator

Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan
Regional
08.4509.00

Penjelasan “Rountable FGD Sintesis Kesenjangan
Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Nasional dan Sektor-Sektor NDC”

09.0010.00

Dr. Mahawan Karuniasa
Paparan Materi dan Diskusi Capacity Building Perubahan
Iklim:

10.0011.00

Pengalaman, Lesson Learned, dan Best Practice
Capacity Building Mitigasi dan Adaptasi Perubahan
Iklim di Indonesia
Dr. Mochamad Indrawan
Paparan Materi dan Diskusi Sektor NDC Energi dan
IPPU:

11.0012.00

12.0013.00
13.0014.00

14.0015.00

Fasilitator

Fasilitator

Fasilitator

Sintesis Kesenjangan Kapasitas Mitigasi Sektor NDC
Energi dan IPPU
Dr. Ahyahudin Sodri
Paparan Materi dan Diskusi Sektor NDC Sampah:

Fasilitator

Sintesis Kesenjangan Kapasitas Mitigasi Sektor NDC
Sampah
Dr. Lina Trimugi Astuti
Istirahat dan Makan Siang

Panitia

Paparan Materi dan Diskusi Sektor NDC Pertanian:

Fasilitator

Sintesis Kesenjangan Kapasitas Mitigasi Sektor NDC
Pertanian
Dr. Yunita Ismail
Paparan Materi dan Diskusi Sektor NDC Kehutanan:

Fasilitator
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Waktu
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Lampiran 4 - Summary FGDs
LAPORAN
FGD (Focus Group Discussion)
Kesenjangan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim Nasional dan Sektor-Sektor NDC
untuk
CBTNA (Capacity Building and Technology Needs Assessment)
Hasil FGD Kesenjangan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Nasional
dan Sektor-Sektor NDC yaitu sebagai berikut:
(1) Sintesis kesenjangan kapasitas mitigasi dan adaptasi nasional serta masing-masing 5
(lima) sektor NDC;
- Berdasarkan konstruksi ilmiah dari konsep Capacity, menggunakan referensi dari
badan-badan di bawah United Nations, dalam CBTNA Indonesia, istilah Capacity
(kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim), didefinisikan sebagai “abilities,
relationships and values that will enable individuals, institutions and societies to
improve their performance, solve problems, set and achieve objectives in an
sustainable manner to do mitigation and adaption on climate change”.
- Selanjutnya, sesuai definisi Capacity dalam CBTNA Indonesia, Capacity Building,
didefinisikan sebagai “building abilities, relationships and values that will enable
individuals, institutions and societies to improve their performance, solve problems,
set and achieve objectives in an sustainable manner to do mitigation and adaption on
climate change”.
- Secara nasional kesenjangan kapasitas mitigasi dalam konteks implementasi NDC,
diukur dengan kesenjangan antara baseline emisi GRK (BAU) dengan emisi GRK
hasil inventarisasi. Pada tahun 2015, emisi mencapai 1,995 giga ton CO2e, lebih besar
dari baseline emisi GRK tahun 2015 yaitu 1,565 giga ton. Emisi GRK hasil
inventarisasi jauh kebih besar dari baseline. Kondisi ini terjadi karena metode proyeksi
baseline masih menggunakan metode linier, belum menggunakan metode dinamis,
sehingga fluktuasi emisi GRK akibat kebakaran hutan tidak diproyeksikan dalam
baseline. Padahal di tahun 2015, terjadi kebakaran hutan. Demikian juga baseline
masing-masing sektor NDC masih menggunakan baseline linier. Akibatnya
kesenjangan kapasitas mitigasi dengan indicator kesenjangan antara emisi GRK BAU
dan emisi GRK hasi inventarisasi.
- Pada aspek kesenjangan kapasitas adaptasi perubahan iklim, secara umum, konsep
SIDIK dari Direktorat Adaptasi belum dapat digunakan untuk mengidentifikasi
kesenjangan kapasitas. Namun demikian konsep ARIMBI yang sedang
dikembangkan, dengan skala kerentanan kuantitatif memiliki potensi untuk digunakan
dalam mengukur kesenjangan kapasitas adaptasi perubahan iklim. Dalam menghadapi
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isu adaptasi yang sangat kompleks, terutama terkait dengan sangat bervariasinya
paparan (exposure) dalam konteks perubahan iklim, isu adaptasi dalam First NDC,
yaitu ketangguhan air, pangan, dan energi dapat digunakan menjadi isu utama untuk
mengembangkan konsep adaptasi yang dapat dikomunikasi secara sederhana kepada
para pihak.
(2) Sintesis kesenjangan kapasitas mitigasi dan adaptasi pada tingkat sistem (sistem
perencanaan pembangunan, sistem tata kelola, dll), tingkat institusi pemerintah dan
nonpemerintah, tingkat kelompok individu dan/atau individu, serta aspek teknologi pada
tingkat nasional;
- Penyediaan dokumen, khusus untuk dokumen Capacity Building pada tingkat sistem
dan organisasi masih sangat terbatas, sehingga pemetaan kesenjangan pada tingkat
sistem dan organisasi menjadi tantangan. Salah satu faktor utamanya adalah
awareness dan ownership terkait permasalahan kapasitas mitigasi dan adaptasi yang
masih perlu dikembangkan.
- Target mitigasi sektor-sektor NDC dan adaptasi merupakan agregasi dari performa
berbagai instansi atau lintas sektoral, sehingga performa mitigasi dan adaptasi di suatu
sektor/instansi (contohnya di KLHK), tidak sepenuhnya mencerminkan kesenjangan
kapasitas di instansi bersangkutan. Distribusi target mitigasi dan adaptasi kepada
para pihak menjadi aspek penting.
- Kapasitas MRV di setiap organisasi/instansi/para pihak yang terlibat dalam upaya
mitigasi dan adaptasi menjadi isu penting, karena menjadi dasar untuk menghasilkan
indikator-indikator dalam penyusunan baseline kapasitas mitigasi dan adaptasi, dan
selanjutnya dibutuhkan untuk mengidentifikasi kesenjangannya kapasitasnya.
Capacity Building needs tidak dapat teridentifikasi secara valid dan reliable tanpa
didahului kapasitas MRV organisasi/instansi.
- Upaya Capacity Building yang dilakukan umumnya berbasis proyek atau program
sesaat dan jangka pendek, tanpa didasarkan pada gap analysis. Sehingga needs yang
ditawarkan dan diimplementasikan dalam Capacity Building lebih cenderung
disesuaikan dengan agenda para pihak yang melaksanannya. Kapasitas para pihak
dalam mengidentifikasi kesenjangan kapasitas mitigasi dan adaptasi juga menjadi
tantangan.
- Disisi lain tools kit Capacity Building telah cukup banyak dikembangkan oleh
berbagai pihak di Indonesia, antara lain CDKN, CIFOR, dan lain-lain, namun
pedoman Capacity Gaps and Needs Assessment yang mudah terakses masih berasal
dari Badan-Badan di bawah UN.
(3) Sintesis kesenjangan kapasitas mitigasi dan adaptasi untuk masing-masing 5 (lima)
sektor NDC pada tingkat sistem (sistem perencanaan pembangunan, sistem tata kelola,
dll), institusi pemerintah dan nonpemerintah, kelompok individu dan/atau individu, dan
teknologi;
- Secara umum, kapasitas setiap proses dalam pengembangan kapasitas mitigasi
dan adaptasi di setiap sektor NDC masih sangat terbatas, yaitu kapasitas dalam (i)
membangun stakeholder engagement, (ii) melakukan identifikasi gaps dan needs, (iii)
perencanaan aksi Capacity Building, (iv) Implementasi Capacity Building, dan (v)
monitoring dan evaluasi implementasi Capacity Building.
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- Kesenjangan kapasitas mitigasi dan adaptasi pada tingkat sistem, khususnya sistem
perencanaan pada tingkat sektoral, adalah terbatasnya kapasitas mengintegrasikan
mitigasi dan adaptasi secara sistemik ke dalam sistem perencanaan
pembangunannya, apalagi pada tingkat lokal (subnasional). Konsep rencana aksi
masih terpisah dari sistem perencanaan pembangunan.
- Stakeholder engagement yang menjadi modal awal Capacity Building belum
terbangun pada tingkat antar entitas/organisasi/institusi dari masing-masing para
pihak. Komunikasi dan akses informasi para pihak masih terbatas, sehingga aliran
informasi lintas stakeholders masih menghambat engagement.
- Kesenjangan kapasitas masyarakat/kelompok individu/para pihak masih sangat
mendasar, yaitu antara lain terbatasnya pemahaman tentang perubahan iklim,
pengetahuan mitigasi, pemahaman tentang aspek MRV (seperti baseline, inventori,
dll).
- Pada aspek individu-individu, pimpinan daerah, anggota parlemen, tokoh masyarakat,
belum menempatkan pengendalian perubahan iklim sebagai bagian dari komponen
pembangunan.
- Aspek teknologi mitigasi dan adaptasi masih berbiaya tinggi, dan ketergantungan pada
teknologi dari luar negeri, serta kesesuaiannya dengan kondisi masyarakat.
Penguasaan teknologi nasional untuk mitigasi dan adaptasi menjadi isu strategis.
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Lampiran 5 - Kronologi proses keterlibatan para pihak dalam penyusunan
Preliminary Assessment on Technology Needs Land-Based Sector

No
1

Tanggal
12 Oktober 2017

Tempat
Hotel Menara Peninsula

2

27 Oktober 2017

Hotel Menara Peninsula

3
4

11 Desember 2017
13 Desember 2017

Manggala
Manggala

5

15 Desember 2017

Hotel Menara Peninsula

6

27 Desember 2017

Manggala

7

4 Januari 2018

Hotel Santika Bogor

Pihak yang hadir
Kementerian LHK: Dit Mobilisasi, Dit AdaptasiDitjen PPI. Universitas: UI
Kementerian LHK: Dit Mobilisasi, Dit Adaptasi,
Dit Mitigasi-Ditjen PPI
Kementerian LHK: Dit Mobilisasi-Ditjen PPI
Kementerian Pertanian: Balittanah-BBSDLP.
Kementerian LHK : Dit Mitigasi, Dit Adaptasi, Dit
Mobilisasi-Ditjen PPI; Puslitbanghut, P3SEKPIBalitbangInovasi
Kementerian Pertanian: Balittanah-BBSDLP; Dit
Serealia, Dit Lindung-Ditjen Tanaman Pangan.
Kementerian LHK : Dit IPSDH-Ditjenplan; Dit
KPHP, Dit UHP-Ditjen PHPL; Dit Kebakaran, Dit
Mobilisasi-Ditjen PPI; APHI
Kementerian Pertanian: Balittanah-BBSDLP.
Kementerian LHK : Dit Mobilisasi-Ditjen PPI;
Puslitbanghut-BalitbangInovasi
Kementerian Pertanian: Balittanah-BBSDLP;
Balitnak. Kementerian LHK : Dit Mobilisasi-Ditjen
PPI; Puslitbanghut, P3SEKPI, PuslitbathasilhutBalitbangInovasi
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Lampiran 6 - Daftar nama para pihak yang terlibat dalam dalam penyusunan
Preliminary Assessment on Technology Needs Land- Based Sector

No

Nama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Achmad Gunawan
Ardina Purbo
Wisnu Murti
Rizki Amelgia
Veby Vanadila
Radian Bagiyono
Wukir Amintari Rukmi
Sabitah
Gatot
Arief Wibowo
Dadang Hilman
Suryadi
Muhammad Farid
Dr. I Wayan Susi
Dharmawan
Dr. Virni Budi Arifanti

16

Adang Sopandi

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Andre
Bagus
Ina Therensia
Dr. Sigit
Arizia
Fitri yola
Esti Darmaningsih
Dr Mahawan Karuniasa
Dr Petrus Gunarso
Muhammad Ridwan
Syahrina Dyah
Anggraini

1

Prof. Dr. Fahmmuddin
Agus
Dr. Maswar
Ai Dariah
Yenny Widiawati
Yuliarmi
Baskoro
Yunita
Miranti Ariani

2
3
4
5
6
7
8

Instansi
Bidang Kehutanan
Direktorat Mobilisasi Perubahan Iklim
Direktorat Mobilisasi Perubahan Iklim
Direktorat Mobilisasi Perubahan Iklim
Direktorat Mobilisasi Perubahan Iklim
Direktorat Mobilisasi Perubahan Iklim
Direktorat Mobilisasi Perubahan Iklim
Direktorat Mobilisasi Perubahan Iklim
Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim
Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim
Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim
Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim
Direktorat pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Ditjen PPI
Direktorat Jenderal Perubahan Iklim
Pusat penelitian pengembangan hutan, Badan penelitian pengembangan
dan inovasi
Pusat penilitian pengembangan sosial ekonomi kebijakan perubahan
iklim, Badan penelitian pengembangan dan inovasi
Pusat penelitian pengembangan hasil hutan, Badan penelitian
pengembangan dan inovasi
Balai Litbang Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan
Balai Litbang Teknologi Agroforestri
Balai Litbang Teknologi Konservasi SDA
Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya hutan
Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
Direktorat Usaha Hutan Produksi
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia
Universitas Indonesia
Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia
Carbon and Environmental Research Indonesia
Carbon and Environmental Research Indonesia
Bidang Pertanian
Balai penelitian tanah, Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian
Balai penelitian tanah, Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian
Balai penelitian tanah, Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian
Balai penelitian ternak, Pusat penelitian pengembangan peternakan
Direktorat serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Direktorat perlindungan tanaman, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Direktorat perlindungan tanaman, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Balai Penelitian Lingkungan Pertanian
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